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تقديم

تدوينأن،القديمالعهدآسفارلخصأعددتهاالتيالمقدمةفيقبلمنذكرت

العصرفيمخهاالأولالدوركان،أدوارثلاثةرئيسيبشكلعرفالأسفارهذه

الفرسمدينةفيالأخصنيالملكيالمجمعوثاثقمحتوياتعلىاعتماداالأخ!يني

كبيرة()أهـشيفوثائقوكانت،(إيرانفيالحاليةشيرازأحوازفيجصشيد)لخت

الدوينوجاء،م.!334عامالمقدونيالاسكندربعدفيماأحرقها،كث!راالحجم

العميمةالمؤتراتظلفي،منهوبمبادرةالأخمينيالبلاطفيالكاتبعزرايدعلى

الدورالأولالدورأعقبثم،منهاالمجوسيالجانبولاسيما،الزرادشتيةللديانه

الاسكندرمعبدأالذي،الكلاسيكيالدوربالحريأوالهلنستيالدوروهو،الثاني

وقت!!القدستدميرمنالرومانيالجيشممكنإثر،م73عاممعوانتهىالمقدوني

بابلبالأدفيتجصعحيث،القدسإلىاليهوددخولبعدموالرسم،فلسطينسكان

امتلكالدورهذ!ففي،الحاخاميأوالبابليالدوربدأوهنا،اليهودمنعددأكبر

القديمالعهدأسفاربنصوصالنظرعادو!أحكماء(=)حاخاماتدينرجالالييود

،للملادالعاشرالقرنحتىالعصليةهذهواسمتمرتوحذفاوتعديلاوتكيهيفاتهذيا

خمسةعلىيزيدماوحذف،وشرحامتأالبابليالتلمودتصنيفإنجازاتهاأهموكان

معالحذفبعمليهالأهواءتحكمتماوغالبأ،القديمالعهدأسفارمنسفراعشر

المسيحيةنشوءالخامانيةاليهوديةنشوءمعتزامنأنهوبما،الشخصيةالاجتهادأت

لكن،القديمبالعهدالمسيحيةاعترفت(الرسولطبولس-شاولإلى)نسبةالبوليسية

اللاهوترجالىوالكنائسمواقفتفاوتتفقدكنائم!إلىالمسيحيةخزقإلىبالنظر

بعضلدىشرعيةتعدأسفارهناككانحيث،القديمالعهدأسفارمنحذفماتجاه
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مححوياتقدأسةمسألةوتبقىهذ!،أخرىكنائسلدىشرعيةغيرلكنهاالكنائس

.واليهورالمسيحيينعندشخصيهةمسألةالأسفارهذه

خذل!آجصيعاأنهاولرجح،الأبوغرفا")ةاسمالمحذوفةالأسفارعلىوأطلق

الهلنستيالعصرفيأي،الميلارقبلالثانيالقرنمنأبكرلشالأساسيةعيغتها

علىوأهمهاالأسفارهذهوأقدم،ذلكمنأقدم،بعضهامواذجذورمع،الإغريقي

،اليهودعنديونانأو،الحوتصاحبيونسهوالنبيالذي(أخنوخسفرالإطلاق

بعضهمعندالنبيوهذ!،()الموصلنينوىمنطقةفي-رائجهو-كصانبوتهكانتالذي

ممتلكاتفيعاشأنهالاستنتاجيمكنسفرهمواددرإسةولدى(هرمسأوإدهـس!هو

التورإةأحداثمسرحأنمنإليهذهبتماهذاويرجح،الشمالفيالاشورلةنينوى

إلىيضاف،الأحمرالبحرقديمايسمىكانقزهـلنبحرأنمذكرين،ميدياإقليمهو

اللواطةمسألةإنثم،الجغرافيالتوجههذ)تؤكدالمحذوفةالأسفارجميعموادأنهذا

نقلااللوإطةعمليةفيأنالاعتقادحدإلى،الإقليمهذافيالتارلخيةجذورهالها

بابلبلادتعرفهلموالأختالأخبينالزواجإنثم،بهالملاطإلىاللائطمنلنور

بسفرنشمعنوعندمااالإخمينيةالدولةفيمعروفاذلكوكان،الشامبلادولاالقديمة

بنالقصبيزإهمالمع،الإخمينجةالدولةإلىالإشاراتكثيرةمادةنجدأسيدراس

الأخت.باسمالزوجةالزوجيناديدائما،وأست!يهرتوبيتسفريوفي،قورش

معلوماتهأننجد-الاستطرادهذابعد-أخنوخسفرإلىعودةفيولكن

عليهنوحقبلكانعمنوأحيانا،السلامعليهلوحالنبيعنوحديثه،الفلكية

والظلامالنوربينالصراععنالحديثأنكما،البابليالأثرعلىدللفيه،السلام

وبينالسفرهذاموادبينالشبهبعضوهناكهذا،الزرادشتيالأثرعلىب!نةهو

،الناسبينراجفقد،المنتظرالمسيحبصفةتعلقماولاسيما،الميتالبحرمخطوطات

منضظرمسيححولالاراءمنعديد،الميلادقبلالثانيالقرنمنذفلسطينفىلاسيما

المسيحيينأنفيهلاشكومما،للهابناجعلهحدإلى،كثيراالمسيحهذاصفاتوأغنيت

إلىيرقى،جدامبكروقتمنذالكنيسهمسيحعلىوأضفوهاالصفاتهذهاستعاروا
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هذاموادمنالضهلاللاهوترجالوتابع،الأولالميلاريالقرنمنالانيالضف

منه.نهلوهلماسترأالسفرهذااختفاءمصلحتهممنباتأنهدرجةإلى(السفر

فيولاسيما،الكلاسيكيالعالمفيكبيرةشهرةنالتأخنوخشخصيةلكن

منكثيراإليهالناسنسبحيث،وعلمائهاالإسكندرلةمكتبةأتباعوعند،مصر

باتهرمسأوأخنوخأندرجةإلىالأمرووصل،والكتب،والحكمالأقوال

نشروجرى،الاسكدريةفيجمعتأقوالمنإليهنسبلماملخصووصلنا،مصريأ

غت2002عامالقاهرةفيونشرالعربيةإلىترجمثم،7991عاملندنفيذلك

."المفقودةالفراعنةحكمة+هرمس"متودن:عنوان

منعددلدىظهرتالتي،مكانتهعلىهرمسحافظالإسلامقياموبعد

والفراسةالسياسة-الأسرار)،سركخابمثل،أخرىكتبوفي(والنحلالمللكتاب

وقام،5991عامبيروتفيونشرأرسطوطاليسإلىنسبوقد،،،الرئاسةتدبيرفي

الرإئجة،الإسلاميةالمصادرفيهرمسعنوردماجلبجمعسبانوغسانأحمد

،"النفس"زجر:عنوإنتحتهرمسإلىنسبترسالةنصالنقولهذهإلىوأضاف

"هرمس:عنوانشانوكتابحما!،فيلموناسمهخوريقبلمننضمرهاسلف

الأربياتإلىالعودةسبانووفات،(02ه2دمشق.)ط،"والنبوةالألوهيةبينالحكيم

"هرمساسمتحتأحياناإليهوأشير،كثيرااسمهوررحيثالدرزيةللعقيدةالغنية

حولأثرهالهاكانأخنوخسفرفيالمسائحيةالموادأنالمؤكدشبهومن،"الهرامسة

الحاكماختفاءحتىلش!الدرزيةالحركةبهامرتوإدوإرالتي،اللهبأمرالحاكمتأليه

فيأخنوخسفرمننسخبقاءأسبابيعللقدهذاإنثم،بكثيرذلكبعدبلفحسب

فيهاتتمالتيالمرةهيوهذه،مصرفيالقبطيةالكنيسةكنائسهاتتبعالتي،أثيوبيا

معرفيةوفوإئدالمتعةفيهسيجدقارئكلأنولاشك،العربيةإلىأخنوخسفرترجمة

لها.حصرلا

همااللذان،ونحمياعزرأسفريقبلكتباقدايسدأراسسفريأنالمعتقدومن

مادةقراءةفإن،الإغريقيةباللغةفقطتوفرنصهحاأنومع،بهاالمعترفالأسفارمن

استمرنمطوهو،الحكاياتسردفيالإيرانيبالنمطبالأخذألانطباعتعطيناالنصهذا
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،للانتباهمثيرةكثيرةإخمييةمادةالسفرينوفي،كثيرةبقرونالإسلامبعدماحتى

الكاتبعزراأنهذ!ويؤيد،فيهاسجلاتووجودميدياإلىإشاراتهناكأنكصا

إتختالفريمدينةفيالإخمينيالبلاطفيتوفرتالتيالسجلاتعلىأعمد

أخباربينوتداخلأ،الأخبارعرضفيتناقضاتهناكأنومع(Persepolisجمشد

أيامفيكانالتدويقأدنيفيدفهذا،رارلوسبنقمبيزلذكروإهمالاوداريوسقورش

يأ،الزوابعلإلهذكرانجدكما،الامبراطورلةحكمعلىاستيلاثهبعددارلوس

.يهوداسميش!تقسوفمنهالذي،يهوه

لهذهالجغرإفيوالمسرح،بالعمىأصيبتقيرجلحكايةتوبيتسفرومحور

هناكالحكايةمسردوفي،ميدياإقليمحاضرةالريبمدينةأساسيةعلاقاتلهالحكاية

أصولفلربما،السفرهذاتارلخحول!الآراءواختلفت(وبالدولبالتوارلختمييزعدم

فيشكلهالسفرأخذإنما،الميلادقبلالخامسةالمائةبعدماإلىترقىموادهبعض

غريقية.الإإلىترجمثمبالآرإميةأصلأكتبوقد،م.ق002//حوالي

استقرفقدهوأما،الريفيلهقربعندالمالمنمبلغاأودعقدتوبيتوكان

إرسالهأراد،أيضاتوبيتاسمهابنلهوكان،بصرهفقدوفميها،نينوىفيبعدفيما

خافولأنه،الماللدلهحالموقريبهابنةسارةوليتزوج،وديعتهلإحضارالريإلى

وحارسادليلاوعمل،إنساناتشخصملاكااللهأرسل،وحدهيسافرأنابنهعلى

بسبعةمراتسغتزوج!قدسارةأنيعرفالملاكهذاوكأن،لتوبيتومرافقا

ساعدعليهوبناء،الأزواجهؤلاءمنواحدكلقتلتشريرةروحاولكن،أزواج

واحتفظبعضهاالنارعلىشوى،دجلةنهرمنسمكةاصطيادعلىتوبيتالملاك

،المالمنهواسترد،بقريبهاتصلالريإلىوصولهوبعد،ومرارتهاوكبدهابقلبها

منوتخلص،قريبهامنإلأبزواجهاالسماحيمكنلاكانالتي،سارةابنتهوخطب

بأبوله،والتقىنينوىإلىعادثم،أسبوعيناستمرعرساوأقام،الشريرةالروح

.بصرهإليهفعادالسمكةبرارةوالدهعينيودهن

ولأنها،جدأجميلةكان،يهوديةامرأةبطولةعنيتحدث،يهوديتوسفر

تحتالقدسوقعتعندمالكن،العيشخشنوائرتالمسوحلبستفلقدأرملةكان!
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وعندما،هولوفيرنواسمهقوادهكبارمنواحدبقيادةنصرنبوخذجيشحصار

لل!تفريجخطةتدبرت،عنهاالدفاععنقومهابنيوعجزالقدسحصارشدةشاهدت

ووضعت،التابأجملوأرتدتوتعطر!واستحمتالمسوحفخلعتالمدينةعن

الجندمنوطلبت،المدينةأسواروراءإلىوخرجت،الكبيرجمالهافبرز،حليها

فقدأنإلىيسكروجعلته،خيمتهفيبهوانفردت،فأغوته،القائدإلىإيصالها

الصباحوفي،المدينةإلىوعادت،الخيمةوغادرترأسهبقطعقامتوهنا،وعيه

انتكاسةمنوعانىالجيشفتفرق،الجندفارتعبالمقتولالقائدرأسالمدافعونعرض

مروعة.

علىنصرنبوخذاستيلاءحكايةمعالجوهرحيثمنالحكايةهذهوتتهعارض

اليهوديةللعقليةرمزيةفهي،ثغرأتمنفيهامماالرغموعلى،لليهودوتشتيتهالقدص

مرتبطةالحكايةأحداثأنومع،عبرالعصورالإغوإءاسخخدامإلىعمدتالتي1

جاءولربما،السلوقيالعصرفيأخترعتأنهايرجحلكن،الميلادقبلالسابعبالقرن

قصدوالي،بعدفيماعدهاسنقفالتي،المكابيينحكاياتمعمترافقأاختراعها

.غواءالإاستخدامبجوإزوالتشريعالتشجيعمنها

فيالهودبعضاستخدمهالذيهوالإكواءجديدمنأسضرسفروعماد

الإمبراطورإغواءفيأستيرالجميلةنجحتالبلاطهذاففي،الإخمينيالبلاط

منهاستصدرتولذلك،البلاطداخلمؤامرةمنتخليصهجرىكما،الإخميني

دساشأصداءالحكايةهذهلثفييجدأنللإنسانويمكن،اليهودبححايةمرسوما

أمراسمتصدارحدإلىومكروهينمتهمين"اليهود"جعلتالإخصينيالبلاطعرفها

معإنما،إليههودونجا،الايةانعكستغواءبالإولكن،الوجودمنوإزالتهمبإعدامهم

بالإغريقية،أولأكتبالسفرهذاأنويحتمل،شديدةوكراهيةريبةموضعظلواذلك

الهلنستيالعصرفيأي

فيالإسكمندريةفيعاشيهوديصنفهقدسليمانحكمةسفرأنالمعتقدومن

بالفلسفةتأثربعدما،بالإغرلقيةوكتبه،الميلادقبلالأولالقرنمنالثانيالمصف

الطبيعي.والشاريخالفلكودرس،غريقيةالإ
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بابل،فيوجدهمماموأدهترجمبأنهسيراخبنيسوعسفرمصنفواعترف

ماعلىنقفالمكششفالبابليالتراثمنترجمالذيبعضإلىنعودعندماوبالفعل

.شراخ)1(بنيسوعمصدرأنهيعتقد

صفةعنهاينفيالموادهذهمحتوياتطبيعةمعالأسفارموادأصولومعرفة

ويعتقدهذا،اللاهوترجالقبلمنالقداسةمضحتوقد،الوحيطرلقعنالتلقي

نأكما،مستبعدأمروهذا،إرمياللنبيتلميذ!كانباروخسفرعاحبأنبعضهم

نأولرجح،متناسقةوحدةيشكللاوأنهالتناقضاتالسفرهذاصفاترأسعلى

الميلاديالقرنأواخرفيبابلفيكانذلكوأن،بالاراميةكتبقدالسفرهذاأصل

.وللأا

تممنههاقطعةإنحتى،فقطإغريقيةمخطوطاتخلالمنإرميارسالةووصلتنا

نأيرجحهذاومع،أيضأبالإغريقيةكسبتالميتالبحرمخطوطاتبينعليهاالعثور

الرسالةهذهوأن،باروخبسفرمباشراارتباطامرتبطاكانوأنه،بالاراميةكتبقدالأصل

أ!مفارفيالرسالةهذهإلىإشارةلوجورونظرا،الميلادقبلالأولالقرنإلىترقى

يرقىالكتابةتاريخيجعلوهذا،المكابيينأسفارقبلكتب!أنهايرىبعضهمفإن،المكابيين

وهذه،واضحةبابليةمؤثراتوجودمنالرغمعلىوذلك،الملارقبلالثانيالقرنإلى

.الحاخاماتأيديعلىبابلبلادفيتمماأساسعلىتعليلهايمكنقضية

كتابةأياممعكتبلعله،صغيرسفرالمقدسينالثلاثةالأطفالأغنيةوسفر

الأبدإلىويحمدوهالربلياركو!للإسرائيلييندعوةالسفرهذاوفي،أسفارالمكابيين

ودور،للجحيمذكرففيه،عذبةموسيفيةلغةلهكانوإنالسفروهذا،ويعظموه

ثورةأنلمحبولصحوإذا،الأطفالعننيابةالجحيمأتونإلىالنزولفيللملائكة

علىالدينيةالهلنسةفرضمحاولةأسبابهامنكان،عندهاشقفالتيالمكابيين

علىالمحرضاتمعتوفر!التيالدينيةباحريةالمطالبةلحركةمجاراةهذاففي،اليهور

منوهذا،انتصارهمعندالدينيهللحرياتالمكلابيينبإلغاءوانمتهت،المكابيينحركة

555)بغدجوادقاضحن.رتصنيفالكلدانييز،(حكمة)ةك!ابالمثالسبيلعلىانظر(1) ()+I،جا،

.146-137ص،2ج،148-151ص
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لديهمتهيأتوعندما،النافلةعلى-زعموأكصا-ثاروافهم،المحفةاليهوديةالطباع

كاملشعبإفناءإلى-ومازالوا-وسعواالعنصريالتمييزأنوإعأسوأطبقواالفرصة

اصلكه.ماكلومن،أراضميهمنتجريدهبعد

والاتهاموالقذف،الجنسيغواءالإمسألةإلىسوسنةسفرمعجديدمنونعود

اقحرفوأثمومن،بالضفاؤااليهودتخلقمافغالبا،الدينرجالبعضقبلمنحتى

ذات،الجمالفائقةامرأةكانتفسوسنة،بالجمسالافتتانأسرىدوماوكانو!،ثاملاا

بالوقتوكانا(اليههوديالدينرجالشيوخمنإثنالأالأيامأحدفيرآها،وفتنةثراء

فرفضت،،نفسهاعنفراوداها،فأغوتهماإليهاوغدثافاستوقفاها،قاضيهيننفسه

فيرؤيفادعياأجنبيشابمعالزنااقحرافتهمةضدهافلفقاامعتادغيرأمروهذا

(الإعدامساحةإلىجرهاوأثناء،بالإعدامعليهاوحكمسوسنةوحوكمت،حديقتها

باستجوابدانيالإسحهشابقامحيث،البريئةسوسنةلإنقاذالربانيةالمشيئةتدخلت

وبكذب،سوسنةببراءةإلمحكمةفأقنعالمحاكمةبإعادةطالبثم،حدةعلىكلالثحيخين

قبلناداذا،،الأخحينيةالامبراطورلةأراضيداخلكانتالحكايةهذهووقائع،الشيخين

أردشيرالإمبراطورأيامفيالأخمينيالبلاطفيساقاوعملعاشقددانيالبأن

سوسنةواسم،لأستيرمعاصرةكانتفسوسنة(م.ق465.524ولالأاكسراكس)أرتا

اليهودية(المرأةإلىيهوديترمزتمثلما،لهارمزأو،زوزنمدينةاسممنمقتبس

ووقعت،للناركبيرمعبدفيهاكان،الزرادشتالفرسعندمقدسةمدينةكانتوزوزن

منهمكان،الفكروأهلالعلماءمنعددخرجمنها،وهرإةنيسابوربينزوزنكورة

هذهتأسيسيعزىوإليه،الدرفلةالعقيدةفيالمستجيبينهادي(الزوزنيعليبنحمزة

قدسوسنعهسفربأنقيلالحقيقةهذهمنالرغموعلى،أدبياتهامعظموك!ابهالعقيدة

إلىترجمثم،بالآراميةأصلاكتبأنهمعناههذاولعل،قصيربوقتالميلادقبيلكتب

الجديد.المعدلطشكلهأخذالميلادوقبيل،الإغرلقية

العهدأنبياءمنواحدارانيالويعد،دانيالطشخصيةظهورسوسنةفيورأينا

فيساقياليعملالاختيارعليهوقعدانيالأنفيه،اسحهيحصلسفروهناك،القديم

تعلموقدالمنظر،(حسانفيهمعيب"لاالذينالفتيانمنكانلأنه،نصرنبوخذبلاط
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تأويلدانيالوأتقن،بلطشاصرالبلاطفياسمهوصار،آدابهاوأتقنالكلدإنحةاللغة

،)كانولذلك(1المجوس)،كبيروبات(،والسحرةالمجوس"كلعلىتفوقوقد،الأحلام

التارلخيةالتاقضاتمنكثيبرعنالنظروبصرف،"لقورشالسنةإلىدإنيال

معواصطدم،المشاكلمنعدداوواجه،الأخمينيالبلادفيدانيالعاش،وسواها

طعمة،الأتتناولالأوثانأنويزعموننللأوثسدنةكانواالذي،بابلبلادكهنة

،الطعامعنهومعهذابعددانيالسجنثم،الادعاءهذازيفبابللملكفكشف

دأنيال!،إلىالطعامقدمحيتفلسطينمنجقوقالنبيحملالسماءمنملاكفنزل

،الأوثانعنالحديثومسألة،الشعبيعبدهكانتنينقتلمنهذابعدتمكنوالذي

قصةاستيدتوقد،رانيالعلىالكراماتمنمريدإضفاءمنهاقصدالتنينمقتلثم

ترتيلةفيالمسيحيةقيامبعدتظهرسوفوهي(الغنوصيالفكرمنالتنينمنالخلص

.إطوالمانويةمانيبكت!ابيوألحقتهاترجمتهاقدكختالتي،اللؤلؤةأغنيةأوالروح

فلسطينبينالربطالسفرهذاكاتبتعمدوقد،223(-902ص،5002دمشق

عحشذكرياتهذافينرىأنالممكنومن،دانيالعاشحيثالأخمينيوالبلاط

الأخميني.الحكمظلفيقرنينمنلأكثرفلسطين

أبنهو،السفرهذابطلمانسيأنالمف!ترضفمن،مانسيصلاةسفروأما

والعشرونالحاديالإصحاح-الثانيالملوكسفرفيذكرهوردالذيحزقياالملك

أحطإلىخلالهاانحدر،سنةوخمسينخحسمدهمانسيحكموقد،28(-)1

)سفرتابوهاك،بابلإلىونفيذلكبعدأسروأنه،والدينيةالخلقيةالدرجات

الأدعيةبعض!ونظم،آئامهعنوأقلع،أسيروهو!91-23/12الثانيلأياما

الذينإسرائيلبنيملوكحكاياتأنوبما،السفرهذافيالموجودةوهي،والصلوات

النفيحكايةومعها،يائهاإلىألفهامنمخئرعةحكلايةفلسطينفيحكمو!

عحليةفأكمل،مانسيعنوردمافاستلهم،الميلادقبيليهوديقامفقد،والشتات

إليه.السفرهذافيالوإردةالصلاةنصفنسبالاخراع

والدولةمصرفيالبطالمةدولةبينعليهاللصراعمسرحافلسطينوكانت

فيتعرضواولكنهم،الصراعهذامندةالإقاليهودوحاول،أنطاكيةفيالسلوقية
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القدسفيمنهمكبيرعددتهلنسوبالفعل،الهلنسةمحاولاتلضغوطنفسهالوقت

اسمهاقريةفيتجمعواحيثالقدسمغادرةإلىفاضطروا،آخرونورفض،وغيرها

أولادهمعالحشمونيمتيتاتزعمهموهناك،القدسعنبعيدةتكنلممودين

هويهوذ!كانهؤلاءوبين،ويوناثان،والعازر،ويهوذأ،وسمعان،يوحنا:الخمسة

حواليمنامتدتالتي،المكابييهتحركةتنسبسوفوإليه،مكابيلقبحملالذي

بعي!تالتيالحشمونيةالأسرةحكمأعقبهاوقد،م.ق135عامحتىم.ق175عام

سورية.علىبومبيالرومانيالقائداستولىعندما،م.ق63عامحتىالقدسفي

منعددأوهزموا،يهوذاقيادةتحتلاسما،السلوقيةالدولةالمكابيونقاومفلقد

)135هركانيوسحكمأيامربماالمكابييناخباربتدوينمجهولوقام،السلوقيةالجيوش

الميت،البحرمخطوطاتإليهأشارتالذيهوأنهالمعتقدمنالذي(م.دت401-

إسمحملتأسفارأربعةوجدبأنهقيلوقد،الاخلاقوأقبحالسماتبأبشعووسمته

منالأسفارهذهتكتبولم،والثانيالأولهمامنهمااثنينعلىوقفتأنا،المكابيين

وذلك،!س!البدايهمنكانتأي،بالإغريقيةأصلأكتبتإنهاثم،واحدكاتبقبل

المكابيين،ثورةسببكانالعدإءهذاوأن،للهلنسةالعداءإعلانمنالرغمعلى

إلىالغربفيالكتابنظروقد،مفصلةروأياتففيه،أهميةهوالأعظمالأولوالسفر

اليهوديالمؤرخوأنلاسيما،الأولىالدرجةمنموثوقةأنهاعلىالسفرهذ!أخبار

نأذلك(النقديةالمشاعرغيابهوهناالمؤسفوالأمر،نفسهارواهاقديوسفيوس

أخباربينتعارضاهناكبأنعلمأ،النقديةالأحاسيسأزاحتالدينيالتعصبمشاعر

السلوقية،الدولةأخباروبينبينهاممبرتعارضوتوفر،الثانيالسفرخباروأالسفرهذا

إلىالقديمالعهدأسفارنقلعمليةتقومكانتالمكابيةالثورةزمنفيأنهالمفترضمنثم

البطالمة.حكمتحتمنذاككانتفلسطينأنيعنيوهذا،الاسكندرلةفيغريقيةالإ

الممسوخالثانيالسفرفيوكذلك،الأولالسفرفيالإخبارلةالمادةودونت

لأن،وشعوباملوكاالناسلجميععدائيةروحمع،وشططهائلةمبالغاتوسط

علىكثيرةشواهدبناوسيمر،المكابيينبزعامةاليهودضدانذاككانواالبشرجميع

ماالصليبيوناستهلهمفقدالأمريكنومهما،الميتالبحرمخطوطاتمجلدفيهذا
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ماوهذا،المحابيبيهوذاشخصياتهمأكبرشبهواماوغالبا،المكابيينسفرفيورد

تفعله.ومازالتالحديثالعصرفيالصهيونيةفعلته

نأ،الوسطىالعصورفيالمسيحيةالكنائستارلخدرإسهلدىالملاحظومن

العهدوفصلالقديمالعهدأسفارمكانةلإنقاصالجهودأقصىبذلتالكنائسهذه

جاءتالمجالهذافيالنجاحاتبعضحققتأنبعدولكن،القديمعنالجديد

ألحقأصلاوجعلته،القديمالعهدإلىالاعتبارأعادتالتيالدينيالإصلاححركات

حركاتتجاهمتفاوتةفعلرداتالكاثوليكيةللكني!سةوكان،الجديدالعهدبه

الذيالكنسيترانتمجمعففي،لوثرمارتنقادهاالتيالحركةولاسيصا،الإصلاح

أسفارمعودمجهاالمحذوفةالأسفاربجميعالمجمعهذ!اعترف،ل!154عامعقد

الأسفارأنالمجمعهذاوقضى،مانسيوصلاة،عزراسفريباستثناء""الشرعية

هذهيقبللا"من:قولهالمجمعقرارفيوجاء،العقيدةلمسائلرسمةحجةالمحذوفة

وكما،الكاثوليكيةالكنيسةفيتقرأكحاقانونيةمقدسةكأسفارأجزائهابكلالكتب

اللاهوترجالبعضقامهذاومع،ملعونا،(فل!يكن،القديمةاللاتي!يةالترةفىهي

المحذوفة.والاسفارالقانونيةالأسفاربينالتمييزبإعادةبعدفيماالكاثوليك

منمرتبةأدنىأنهاحددلكنهالمحذوفةالأسفاربدمجلوثرمارتنقامجانبهومن

الاصلاحيونيأخذلمولكن،للتعليمونافعةللقراءةصألحةلكنها،القانونيةالأسفار

شأنهالريةكتابةوعذها،جميهعارفضهاكالفنأنحيثلوئر،رآهبألذيجميا

قرإرفيوردوهكذا،الدينيوالتعليمالعبادةمجالفيتدخللابشريةكتابةأيثأدأ

،الربكيسةفيسلطانأيالأسفارلهذهليس"إنه:1643لعاموششمنستركيسة

."بشرلةككتاباتإلآاستعمالهاأوقبولهايجوزولا

للأهواءخاضعةبقيتالأمورأنطالماتبقىسوفبالاراءالخلافاتوهذه

رجالاخترعهوما،الكريمالقرآننصبننالأساسيةالفوارقنلصسوهنا،البشرية

بذلك.عترافالاآخرونورفض،وحيبأنهبعضهموقال،العصورعراللاهوت

بالدرجةغايةالمعرفةاستهدفت،العربيالمارئإلىالأسفارلهذهتقديميوفي

زال،التعصبزالومتى،ال!عصبزوالنحوالأمثلالسبيلهيوالمعرفة،الأولى
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إلىالبثربنيجميعباهتدأءعظيموأملي،الهدايةإمكاياتوتوفرت،العقلإنغلاق

والظلم(العدوانومغ،والمساوإة،والعدلط،السلاميتحققالإسلامففي،لإسلاما

الخلقخالق،قدرتهجلتاللهبأوامروالتزامللأهواءإلغاءالإسلاميةوحدايةوفي

ينفعهم.ومايضرهمبماوالأدرى،وراعيهم

ي!تصدرها،إضافيةأخرىفوائدالعربيللقارئالأسفارهذهتقديمفيإنثم

مأهيالحديثةفالصليبية،بالصليبيةوكذلك،عليهبنيتومابالصهيونيةالصرفةتعميق

لهاوالمحرضةللصهيونيةالرإعيةهيالمعاصرةالأمريكية-الغربيةوالصل!يبية،الصهيونية

.العدوانمتابعةعلى

والصلاه،والشكرالحمدوله،والسدادالتوفيقأطلبقدرتهجلتاللهمن

بهدأهالتزمومنوأصحابهالهوعلىمحمدالأميئالنبيبعدهنبيلامنعلىوالسلام

.)1(الدينيومإلى

.ط-عربيةترجمة-يوسفيهوستارلخمنأليهردحروب.رانياسحفرولاسيهماالقديمالعهدانظر)1(

،ط-طعيةصابرللدكتورالإسرائيليالتراث.صاررإبراهيملسليمالعمومةالمكتبة،ا387بيروت

.9991ر!ثق.ط-ظاظاحسنللدكتور-ومذاهبهأطواره-اليهوديالدييالفكر.9791يروت

هرمس-مون.23/28991/-،/21القاهرةجامعةفيالمعقدالفدستاريخمؤتمرمصادربحوث

حسنللدكشورالقديمالعرأقيالفكرفيالأخلاق2002.القاهرة.ط-عمرالفاروقعمرترجمة

غسانلاحمدالحكيمهرم!.1002-0002بغداد-الكلدانيينحكمة.1.9991بغد-جوادفاضل

.5991يروت.ط-لأرسطوطاليىانموبالأسرارسر.2002دض.ط-سبانو

The History of the Jewish people in the age of Jesus christ, by Emil schurer, volume

1 1 (، norwich .5991 Judasm from Cyrus to Hadrian, by Lester .L Grobbe, Lonodon

.4991
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أصخسفرالنبي
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مدخل

التالية:الكلماتيهوذألرسالةالمعتمدالنصفينقرأ

فيأتىقدالربهوذا:يقولإذ،ادممنالاباءسابعأخنوخعنهمتنبأ"وقد

كلفيجصيعأالكافرينهـدخزي،الخلقجميععلىالقضاءليجري،قذيمس!يهألوف

."الكافرونالخاطئونعليهقالهاسوءكلمةكلوفي،ارتكبوهاالتيالكفرأعمال

بماولكناالنانيالقردأإلىيعودعملأنهاوبتنيهوذ!رسالةفيالبحثأظهر

،رسولبهتفوهبهموحىكلامأنهعلىمحتواهايقبلونالأرثوذكساللاهوتيينأن

القدومحولالنبوةهذهعنالمقدسةالعبريةالكتاباتفيومتابعةبتيقظنبحثرعونا

ي!حتىنجدفلا،المقدسةالشريعةصفحاتنقلبفائدةدونومن،للمسيحالثاني

غيرالسرمديةتعيينجرىإليهرائعمخلوققلممنواحدلسطرأثرأيالأبوغرافيا

ذللثعلىبناءحيث،5/24:سفرالتكوينفيجاءلمارسولىتفسيربوساطةالمنقطعة

يسوعشرحعندماالحاسمأليومذلكفيإلهيئوحيأنهاعلىأخنوخنبوةقبولجرى

بخيانةحديثانقملمأو،الرسلإخوانهوإلىيهوزاإلىقيامتهبعدالمقدسةالكتابات

.؟التوراةمنوشطبناه،بهموحىسجلاأقصيناعندماثقتنا

وكليمنت،Irenaeusإيرلنايوسنجدللمسيحيةالثانيالقرنإلىعودةوفي

Clementالمقدسة،بسمتههالتشكيكدونمنأخنوخسفرعنينقلانالاسكندري

والنصوصللآدابمعصدنظيرأنهعلىأخنوخسفرباختيارإيرينايوسقاموهكذا

إلىالربرسولمنصبشغلفقد،رجلاكانوإن،أخنوخأنعلىوأكد،الموسوية

القرننهايةعندازدهرالذياياأس!3++!أتيرتوليانفيهأقرالذيالوقتوفي،الملائكة

أنهبسبب،بعضهمقبلمنيتقبللم"أخوخ)،سفربأنالثانيالقرنوبدايةالأول

الأكثرالنبي"أخنوخأنهعلىكاتبهعنتحدث،العبرلةالشريعةضمنداخلاليس

إ!ةح"ص!!!أعالابذلكإلىإلهيابهأوحيأصيلمخطوطأنهعلىالسفروعن،قدمأ

قبلهمنإخراجهأعدأو،السفيةفينوحقبلمنحفظهجرىوقد،السرمدي

نأبما"لكن:يقولتيرتوليانوأضاف،القدسالروحوحيخلالمنإعجازيبشكل
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هوللتثقيفموائممقدسنصكلإن،الربعننفسهالسفرفيتكلمقدأخنوخ

غيرالانيبدوقدأنهمع،إليناعائداشيئانرفضلادعوناهذاوعلى،إلهيابهموحى

عنتخحدثالتيالمقدسةالكتاباتبقيةمثلذلكفيمثله،إليهودقبلمنمقبىلط

بهيعترفواولم،يستقبلوهلمأنهمبحكم،تدهشنأألاينبهغيحقيقةوهذه،المسيح

شهادةإلىبالعورةهذهتيرتوليانآراءوتتايد،"بمخاطبتهمشخصياقامعندماحتى

المزاميرمثلذلكفيمثلهمقدسسفرأخنوخسفرإنعليهوبناء،يهوذاالرسول

عليهم،الحديثةالأرثوذكسيةتعتمدالذينالمشهوريناللاهوتيينأعينفيوإشعيا

الجديد.للعهدالعائدةالشرعحةالرئيسةالمقدسةالكتاباتمثلوأيضا

إلىعزاالعبهريةالكتاباتمنبالنقلOrgienأورجينقامعندمام254عاموفي

سيلسوسمعدينيةمناقشةوفي،المزاميرمثلوالوثائقيةنفسهاالقدإسةأخوخسفر

الكنائسفيمقولاكليكنلمالطوفالأقبلماإلىالعائدالأبعملأنأكد

قولهرفضأنهبافتراضالحديثوناللاهوتيونقامعليهوبناء،مقدسوحيأنهعلى

بأنالشخصيةقناعتهتفصحوأفكارهلغتهبهتقبلالذيالحجمولكن،بهكموحى

الملائكه:حولرسالتهفينقرأعليهوبناء،الأنبياءأعظممنواحداكانأخنوخ

منلمحددملاكإلىصدفةبمجردتعيينهجرىقدخاصامنصبآأننف!رضلا"نحن

وإلى،الحروبتوجيهجبرائيلوإلى،والشفاءالمعالجةإليهأسندالذي،رافائيل

الوحيغير،مصدرأيفمن،"وابتهالاتهمالناسصلواتسماعواجبميكائيل

فيالإدارةأعماللأحوالالوإصفةالتفاصيلهذهنشرمنأورجينتمكنالمفترض

.؟السماء

الذي،السلامملاكأناطلبتهذا"بعد:نقرأنحنأخوخسفرإلىعودةوفي

رأيخهمأناالذينهؤلاءمن:لهوقلت.أخفيقدماجميعولبينليشرحمعيسار

هوالأولإن:فأجاب.ودونتهكلامهمأناسمع!والذين،الأربعالزواياعلى

وعلىمعاناةكلعلىيشرفالذيهووالثاني.المقدسميكائيل،والصبور،الرحيم

كلعلىيثرفالذيهووالثالت،المقدسرافائيلإنه،الناسأبناءتصيببلوىكل

سوفللذينوالأملالتوبةعلىيشرفالذيهووالرابع،جبرائيلإنه،قوةهوما
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أورجينمعرفةمصدرنكتشفنحنوهكذأ،"فانوئملإنه!سرمديةحماةيرثون

رباني.كوحيأخنوخسفرعننقلهفيالموثوقاعتمادهونتتبع،الوإضحةالمتفوقة

عقائديةكموادأخوخنصوصعلىبالاستيلاءالبدائيةالمسيحيهقامتوعندما

صفوفبينمنفاختفى،بحرالنسيانفيبالتدريجيغرقالسفرهذاأخذ،بناءة

بتهخيدشعوربلاقامتالتي،الكنيسةقبلمنأخيراونسي،الغربيةالمسببحية

للمسيحية.إعجازيوحيبمثابةمفأهيمها

خلالمنإلآ،عامالألفحواليلمدةأوربافيمعروفغيرأخنوخسفروكان

Georgiusسينسيلوسغيوفيوسقبلمنبهاألاحتفا!جرىشذرإت Syncellas

جلبالذيBruceبروسقيمنالحبشةفياكتشافهجرىوأخيرا،(م297)حوالي

هذاحولكتبوقد،م1773عامفيالأثيوبيالنصمننسخثلاثالوطنإلى

جداجميهلةنسخةبارس!فيالمكتبةإلىأعطيتهاالتيالأعمال"بين:يقولالموضوع

أسفاربينموجودةوأخرى،الكبيرالربعقطعفيأخنوخنبوةسفرمنوفخمة

وهو،أيوبسفرقبلمباشرةموجودة،الوطنإلىأحضرتهاالتيالمقدسةالكضابات

فيالودليانمكتةإلىأناقدمتهاثالثةونسخة،الحبش!ةالشرلعةفيالصحيحمكانها

.»CarlisleكارلايلأسقفDouglasدوغلاسالدكتوربيد،أكسفورد

فيالأيامأحدفييقومأدت،قمتهتقديريمكنلاالذيالمخطوطلهذاوأمكن

مقيماظلوقد،الميثولوجيةوالأساطيرالمسيحيةالعقائدمنلعددانمسيالمصدركشف

ترجمةخلالمنالعالمإلىتقديمهجرىحتىالبودليانمكتبةفيالنسيانزوايافي

،CashelكاشيكأساقفةرئيسLauranceلورانسالدكتورعملهاالإنكليزيةإلى

عامفيمنهالأولىالطبعةأصدرالذيفهو،أكسفوردفيللعبريةسالفوأستاذ

اللاهوتةالأصولطالبشربنييعطيكانأنه-يبدوكما-يدريأندون،م1821

ارتقاءندرسأنخلالهامن-لجيلناالواضحالضوءفي-نحنيمكتاالتي،القيقة

المسيحية.

الطبعةإصدارقبل،لورإنسالأساقفةرئيسترجحةمننسختوفرندرةإنثم

قبلمناتلافهجرىقدالكتهاببأنألمانيافيانطباعاأوجدام833عامفيالثانية
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عامفيصدرتالتيالثالثةالطبعةتوطئةفيدحضهاجرىالروايةهذهلكن،كاتبه

أمريكا.منوأسعلطلباستجابة،1838

إلىترجموقد(إنكلترأفيأثارهمما،القارةفيأكبراهتماماأخنوخسفروأثار

قبلمناللاتييهةوإلى،ام838عأمفي3+"ه+ولهوفمانالدكتورقبلمنالألمانية

ديلمانقبلمنالألمايةإلىثانيةوترجم،م0184عامفيمءمهممد!غفرورير

annأا+اDولوك،أص!لث!ء33وايزقبلمنفهالبحثوجرى،م1853عامفيLuke،

سفرأنمتوقعانطقالذيهووالأخير،Kalischوكالحش،Hilgenfeldوهلجينفيلد

،(،الدينيةإعقائدتاريخفيالأهمالشاهدأنهعلىمايومفييستخدم"سوفأخنوخ

لورانسالأساقفةرئيسلطبعةهذهالنشرعصليةوفي،الساعةوضربت،اليوموجاء

اللغةقراءجميعإلىالوصولموضعفيوضعناهاقد،أخنوخلسفروترجمته

للميثولوجياالمسيحيةقبلماأصولدراسةوسائلوفرناوبذلك،الإنكليزية

المسيحية.

فيهابحثالتي،لورانسالأساقفةلرئيسالافتتاحيةنحوالأطروحةعودةوفي

محصلاتإلىوصلنجده،أخنوخسفرأصلناضجعلميبحثيوعملحياديبنقد

ربا،الخاصةبلغتههالشتاتفييهوديقبلمنكتبقدالسفرهذاأنفيها،مهمة

فيكانالذيالنصأنيعنيوهذا،المنفىفيتعلمهااليالمتأخرةالآراميةأوالعبرلة

النصوأن،إغريقيةترجمةكان،اللانيهقاولينوالاباء،يهوذأرسالةكاتبأيدي

منهنقلالذينفسههوالنص،الإغرلق!يةمنأوالاراميةمنأترجمسواء،الحبشي

.يهوذاالرسول

رئيسأشار،الكلداني-السوريأوالآراميالأصللنظرلةدعموفي

،(البريةالصوفية)التقاليدالقبالامنجداالقديمة"البقاياإلىلورانسالأساقفة

الشريعة،علىالفلسميماالروحمنضربهوالذيZoharالزوهارفيالموجودة

في،الميثولوجيةللمدرسةالبارعةالمجافلةالتأوللاتمعلاهوتيةإراءعلىيحتويوهو

للشعبالباطيةالحكمةيمثلأنهطويللوقتافترضلماالمشهورالتصنيفهذا

بعنايةبهالاخفاظجرىأنهعلى،أخنوخسفرإلىعملتمتكررةإشارات،اليهودي
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إشاراتر،("زوهاا!مننقولالورانسالأساقفةرئيسقدمثم،جيلإلىجيلمن

كتبواالقباليهالبقابا"مصنفيأنواستخلص،أخنوخسفرفيمهمةنصوصإلى

اللغةبتهلككتبت،أخنوخسفرمننسخةامتلكواوقد"بالكلدانيةالعولصةعقائدهم

إنتاجاوليس،اسمهيحملالذيإلىينتحيأصيلعملبمثابةعذوها)،وقدبالعبريةأو

متأخر".عصرفيتممزيفا

منواستخلص،للعملالمحتملالتارلخبتقديرلورانسالأساقفةرئيسقامثم

بسبب،الابليالسبيقبلليسلكن،المسيحيالعصرقبلىكتبقدلابدأنهيهوذ!نقول

ابنمعالحكمإلىالأزليقدومتصوير"فيوتخيلاتهومجازاتهدانياللغةيحتويأنه

أنهكيفالحديثأظهرالنقد،لورإنسالأساقفةرئيسكتبأنمنذولكن،(،الإنسان

استعارقدالممشفأوالكاتبأنألافتراضمظقياأصبحولذلك،دايالتارلخضبابى

كلعلى-العالمالمترجموتمكن،الزائفالأبإلىالانتحالليعزو،أخنوخسفرمن

كانالسفرأنفي،الداخيةالبيناتخلالمن،إقناعاأكثربرهاناكتشافمن-حال

.(،السبيهذانهايةقبلح!ىبللا،البابليالسبيبدايةمنطويلةمدةبعدكتبقد

حكايةعلىيحتوي09إلى82الإصحاحمنالممتدأخنوخسفرقسمأنذلك

صورةالأساقفةرئيمسكؤنذلكومن،ويهوذالإسرائيلالملكيةالأسرحولمجازية

كتبقدأخنوخسفرأنواستنتج،الكبيرهيرودحكمبدايةإلىشاوولمنامتدتاريخ

رئس!وأضاف،هيرور"حكمحقبةأوائلفيالأرجحوعلى،المسيحيةقيامقبل"

الموحى،الكتاببعدعاشكاتبإنتاجيكونأنيمكنلاأنه"يعني:قائلاالأساقفة

اقحباسمنيظهرأنمنلابدوهذا،لهممعاصراكانربماأو،الجديدللعهد،لهم

.(،نفسهأخنوخإلىمعزواأيامهفيكانالعملأنيبرهناقتباسوهو،يهوذاالقديس

خلالمنمحتصلتاريخاعتمادإلىالأساقفةرئيستوصلذلكعلىوعلاوة

يزيل"سوف:نقرأحيثأخنوخسفرمن14/9الإصحاحفيللمناقشةاخرخط

ولسوف!تدخلسوفالخلودروحفيهم،ملوكاوالميديينالفرثيينبينالشرقرؤساء

فيجائعةذئابومثلعرينهممنأسودمثلوينبعثون،عروشهمعلىمنيخعلونهم

لم"ال!ن:لورانسالأساقفةرئيسقالالنصهذاعلىتعليقهوفي("القطيعوسط
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ثارواعندماالمسيحقبلوالخمسينالمائتننالعامحتىمعروفينجميعاالفرثيونلكن

Antiochasثيوسأنطيخوسضد theusوكانت!سوريةملكانذاككانالذي

،(التالينملوكهملجميعالأسروي)الاسمArsacesأرساسيس!قيادةتحتثورتهم

،بثباتمؤسسهامبراطورلتهمأصبحتأنم.ق023عامقبليكنلمحالكلوعلى

Seleucusكاليسينوسسلوقيوسأرساسيسهزمعندما callicinasوهو،وأسره

ملكلقباتخذمنأولأرساشسكانعليهوبناء،سورلةملكآنذإككانالذي

شرقيفيفوقهاامتدمقاطعةكلمنالسوريالحكمطردو!وبالتدرلج،فرئيا

من،م.0314عامحواليفيامدتقدالوإسعةامراطورلئهمنجدوهكذا،الفرات

لهذهيمكنهذاوعلى.القوقاز(،إلىالفراتومن،نهرالفراتحتىالغانجنهر

الثانيالقرنمنتصفحواليفيكتبقد!خنوخسفربأنمحصلةإلىتقورأنالحقائق

"سوف:اقتباسهجرىالذيالنصإلىأضافالكاتبأنبحكمولكن،الميلادقبل

تكونسوفنخبتهموأرض،نخبتهمأرضعلىوسيدوسون،الأعلىإلىيذهبون

ربط،"خيولهمتقدمتعهترضالمستقمشعبيومدينةوالمصر،الدرسأرض،أمامهم

،م.ق54عامفيالفرثيينقبلمنسوريةغزومعاللغةهذهلورانسالأساقفةرئيس

الفرثيالسلاحسمعهكأنت)،عندماعاماعشرثمانيةبعدAnthonyلأنثونيوهزيمتهم

مدةبعدليسالأقلعلىأو،نفسهاالحقبةحواليفيانهالمحتملومن،الذروةفي

."أخنوخسفركتابةتمت،أطول

هذاتمكنيمف:هوطيعيبشكلالانيواجهناالذيالطبيعيوالسؤال

إنتاجأنهعلى،نسبيأداخليةبينةخلالمنالقبهولعلىالحصولمنالخياليالعمل

بيةخلالمنأظهربأنالأساقفةرثيسأجوبةوجاءت؟أخنوخللرسولأصيل

قدوأنه،فلسطينعنبعدعلىيقيمكانيهوديقبلمنكتبقدالسفربأندأخلية

علىبعضهمإقدامأصلهغموضوسبب،أخنوخالنبيباسماليهوديةإلىجلب

الزائفأخنوخقستم7)الإصحاحففي،نفسهللرسولأصيلإنتاجأنهعلىقبوله

اثنيمنتألفقدالسنةفييومأطولأنوذكر،قسماعثرثمانيةإلىوالنهارالليل

عشرةثمانيةإلىعشرةاثنتينسبةإن"وألانعرالثمانيةالأقسامهذهمنقسماغر
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للساعا!الحاليوهوالتقسيم،وعشرينأربعةإلىعشرةستمثلتمامأنفسهاهي

فيهالعرضخطبلدأيالتقديربعيننأخذأنأردناوإذأ،وليلةنهارمنتتألفلمدة

لافلسطينأنالفورعلىنجدسوف،ساعةعشرةستفيهالنهاريكونأنمعيتوافق

المنطقةأنصحيحبشكلنستخلصأنهذابعدويمكننا،البلادهذهتكود!أنيمكن

وأربعين،خمسادرجتهشماليعرضأدنىعلىليسقائمةالكاتبفيهاعاشألي

ليس!ربماوهو،الساعةونصفساعةعشرةخصسمنيتألفالأيامأطولأنحيث

ساعةعشرةستمنيتألفالأيامأطولأنحيث،درجةواربعينتسعمنأعلى

الشماليةالمناطقبعلوالأقلعلىفيهاكتبالتيإنمطقةيجعلسوفوهذا،تماما

موجودةالمنهطقةهذهكانتولربما،الأسود()البحرEuxineويوكسينالخزرلبحري

التخمننهذاكانوإذا،البحردنهذينمنلكلالعلياالأجزاءفيمامكانفي

حصلهاالتيالقبائلأعضاءمنواحداأخنوخسفركاتبكانلربما،صحيحا

ملوكأميديا"مدنوفيجوزاننهوروخابورحلح"فيوأسكنهاشلمانصر

مطلقا.السبيمنيعدلموهوا،2/1771/

جديدضوءالقي،الأولىأطروحتهلورانسالأساقفةرئيسكتبأنومنذ

،"وبابل"نينوىكابهLayardلياردنشرالسيدخلالمنأخنوخسفرأصلعلى

وأكؤوسبينهامنوكان،بابلخرائبفيعليهاعثرالتيالمكتشفاتدونححث

منتمكن،بالحبردونتبكتاباتالدإخلمنمغطىوجهها،المشويالفخارمنأوعية

Thomasإليستوماسالسيدرموزهاحل Ellisالمتحففيالمخطوطاتقسممن

،والأمراض،الشريرةالأرواحضدوتعاهـلذتمائمأنهاتبينحيث،البريطاني

عبولة،بكلماتالممتزجةالكلدانيةباللغةصنفتوقد،المفاجئوالموت،والمصائب

غيرالكتاباتوهذه،القديمةوالفينيقيةوالتدمريةالسرلانيةتضمبأحرفوكتب

كانتالكؤوسهذهأندإخيةبينةخلال!منإشخلصإليس!السيدلكن،مؤرخة

.المجاورةوالمدن،بابلإلىالسبيفيحملواالذيناليهودلأبناءملكا

المذكورةالمهمةالحقيقةفيموجود،لياردالسيداثارفيالأهمالاكتشافولكن

والأسماء،الكؤوسهذهعلىالمكتوبةالملائكةأسماءأنوهي،النصهذافي
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مماإنههذاوعلى،الأماكنمنكثيرفيتمامانفسهاهي،أخنوخسفرفيالوأردة

انتمىسواء،القديمالشرقيالعمللذلكالكلداني-العبريهوالأصلفيهلاشك

صحهالشتاتليهودالمكتشفةالتعاويذوتؤكد(سماويوحيإلىأوإنسانيإبداعإلى

الزائف.أخنوخبجنسيةيتعلقفيما،لورانسالأساقفةرئيسإليهاتوصلالتيالنتائج

فيشائعأمرهوروماكنيسةقبلمنالأبوغرافياتمحتوشرعيةإنكاروإن

الممكنمنأنهيتصورونالجيدةالمعرفةذويمنالناسمنعدداإنحتى،إنكلترا

غيرالواقعفيهولكن،الأبوغرافياكتابصفحاتفيأخنوخسفرعلىالعثور

الإنكليزيةالرجمةمننسخةامتهلكواربماالذينالقراءباستثناء،لإنكليزاللقرإءمتوفر

هذاوحول،عليهاالاطلاعسبيلأمتلكواأو،1838عامفيمؤخراصدرتالتي

مصيرالكتاباتإن:يقوللورانسالأساقفةرئيسكنبالقضيةمنالجانب

بعف!فيكانواالأولالجانبفمن،فرديمصيرعامبشكلهيالأبوغرافية

منقبولهمجرى،اللاهوتيةالضزواتأو،اللاهوتيالرأينفوذخلالومن،الأحيان

رفضهمجرىآخرجانبمنإنه،حينفي(الشرعيةالمقدسةالكتبفيحقدون

أثقلو!لكنهمخرقدونماالشرلعةعلىالحفاظفيالمفرطالقلقخلالمنبساطةبكل

بعميداانماسباتهذهمثلفيمشاعرالفئينمضتولربما،والقذفللازدراءنعتبكل

صحةعدمأوصحةكانتمهما،النوعهذامنللكت!اباتبالنسبةوإنه،أحكامهممع

الارأءإلىتشيرلأنها(كبيرةمنافعذأتالأقلعلىهي،الوحيإلىالانتماءدعوى

سفرقضيةفيخاصاتقديراأقدرهأناوهذا،فيهاصنفواالتيللعصوراللأهوتية

نألابدوهو،للعالمالمسيحيةالعقائدنثرقبل-التبيانتمكما-كتبالذي،أخنوخ

بصورةيشيرأنهبحكم،وسماتهالمسيحطبيعةإلىيشيرعندما،لنامفيدايكون

برهاناويقدم،المسيحولادةقبلالمسائلهذهحولاليههوديةالاراءإلىمستديمة

.،(المسيحيةالعقيهدةتحكمإمكانيةقبلوبالتالي،موثوقا

ماعلىزمنياتقدمتأخنوخرؤىأنلورانسالأساقفةرئش!أدركهذاوعلى

علىالارإءهذهلأثيرمدىلرويةجيلهإلىأو،إليهيعطلملكنه،يسوعبهبشر

للمسيحية.الطبيعيةفوقالادعاءات
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عنتعلنالأولىالستةالاصحاحاتنجد(أخنوخسفرنحوعودةوفي

المنتصرالقدومخلالمن،المستقيمينالصالحينإلىوالمباركات،للمذنبينالإدانة

الرسالةكاتباقتبسهالذيالمشهورالتأكيدخلالمنطرحهجرىماوهو،للمسيح

.يهوذاإلىالمعزوه

اخيارهمثم،الأرضإلىملاكمائتينزول،16إلى7الإصحاحاتوتسجل

فيالبشربنيإلىوالتعليماتمارد()جالمردأولادهمولادةذلكوبعد،لزوجات

صناعةوحرفة،المرإياواخخواع،الدفاعيةوالأسلحةالهجوميةالأسلحةتصنيع

السحر،فيدروسمعوزلك،والأصباغالحجميلموادواستخدام،المجوهرات

رباني،وحيأنهعلىكلههذاليرتوليانتقبلوقد،والفلك،والكهانةوالتضج!هم

بناءللمرأةوأكد،نالشيططرلقبابأنهاعلىالمرأةشأنمنحطعندمازلكوفعل

الفريجية،والخطريزاتالصوريةالأصغةبأن،أخنوخإلىأوحيماعهدةعلى

العقيق،وحجارة،واللامعةالبراقةواللالن،الذهبيةوالسوارات،البابليةوالأقصشة

خاصةهدأياهي،وال!جصجلالأناقةعلىالمساعدةالأخرىوالأشياء،المشعوالزمرد

علىالذنوبالملائكةقدوموزار،الأنثويالإغراءسبيلفيالهابطينالملائكةمن

نارفيالأعمقالأماكن"إلىبالنزولوأدينواعليهمحكموقدوضاعفهاالأرض

وسرمديته.عذأبهمأبدية،للربرسولأكونهبحكم،لهمأخوخوأعلن،،(العذاب

أخنوخلرحلاتبالحياةينبضوصفا36إلى17منالإصحاحاتوتقدم

فمن،والديمومةال!بقاءوأسرارالخلقعمليةأسرارتعلممنه،ملاكبرفقةالإعجازية

"والظلاموالبرق،والرعد،النورأوعيةشاهدالسصاء،إلىوصل"مرتفعجبلقمة

والصخرة،والأعماف،الأنهارومنابع،الشتاءتشكلالتي،الظلامجبالأوالكبير

أعمدةوتشكلل،الأرضمخملاليالأربعةوالرلاح،الأرضزواياتدعمالتي

سفركاتبأدانخلالهمنالذي،بهالموحىالفلكبداهةهذأليسأو،السماء

لإعلانهم،بالحرقعليهموحكم،الوسطىالعصورفيشعورالفيقلائيينبلاأخنوخ

اليالصخرةشاهدقدإليهالموحىالنبيكانوإذ!؟الأرضحركةتقويغيربشكل
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خلالمنالشكوكرعواالذينللناسيغتفرلاذنبهوفكم،الأرضزواياتدعم

الشمس.حولبسرعةيدورالعالمبأنالقائلةالشمسيةالنظرية

بغالييوالتنكيللمحبل،أوربافيقرونلمدةأخنوخسفريختفألمولكن

أفكارمثل،حيةبقيتتعاليمهأنذلكعلىونجيبكا!3ه+دابرونوواستشهاد

ضياعمنطوللةمدةبعد،جيلإلىجيلمنعبرتجداكثيرةأخرىواهمةخرافية

،مقدسونأنهمعلىقبلوهمالذيناللاهوتيينلدىأصولهمحولالمعارفجميع

.الربمصدرهم

غير"من:ايرينايوسعنالتاليالنصننقلوتطورها"المسيحيةرتقاء"1وفي

العالمفر؟أقاليمأربعةلوجودلأنه،عليههيمماأقلأوأكثرالأناجلتكونأنالممكن

خلالرجانفيانتشرتالكنيسةأنحينوفي،رئيسيةرياحوأربعة،نسكنهالذي

المتوجبمن،الروجةللحياةوكذلك،الإنجيلهوالكنيسةوقاعدةوعمود(الأرض

جولةوتمح،جانبكلعلىالخلودمهايبعثأعمدةأربعةامتلاكهاوجوبحقا

شكلعلىلناأعطتالتيالكلمةأنحقيقةجاءتهذاومن/لناسممتجددة

النظريةهذهأنالاننلاحظأنويمكننا،،(واحدةبروحمتحدة،أناجيلأربعةنصوص

كانوإذ!(أخنوخعندالفلكعلىقائمةالأناجيلمنمحدودعددحولالخيألية

"صخرةتقاليداستمرارفإن،كحقائقالطوفانقبللنبيالرؤىقبلقدإيرينايوس

الوسطى.العصورلاهوتييبفلكشكرونمنتحكمتقد،الأرض"زاوية

تقدمماعلىعلاوةأخنوخرأى،أوريلالملاكمعلرحلتهأخنوخمتابعةوأثناء

جهنصيةهاويةمنمنبعثةالنارمنمتصارعةأعمدةفيهالذيالساقطينالملائكةسجن

نظرةوألقى،الحسابيومتنتظرالموتىأرواحفيهاكانتالتيالمناطقوشاهد،مرعبة

قط،تذبللاأورا!منا!لنبعثةالعطرةبالرائحةوابتهج،والحياةالمعرفةأشجارعلى

بالخجومالمتعلقةوالأمجد"الأعظم"الاعجوبةورأى،ناضجةدوماهيفواكهومن

.السماء(،،)أبوابخلالمنقادمةوهياللاهوتية

إلىمقسمةوهي،للحكمةالثانيةالرؤيا17إلى37منالإصحاحاتوتروي

للنخبة،بالنسبةوالمجدالمستقبليةالسعادةالأولىتصورحيث،رمقلةحكاياتثلاث
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مؤلفة،إلاففيواقفينأو،ملائكةألبسةفيأرأئكعلىمتكئينأخنوخراهمالذي

بأغانيويمجدونهيسبحونه،الربعرشأمام(ألوفلدثراتألوفعشراتفيأو

المسخقيمونيسكنأمامهالذي،للأرواحالمقدسالربوهو،المقدسلأنه،لاهوتية

أبدية.بصورة

نأالمهممن،المسيحيةوجودقبل،بالنخبةالمتعلقةبنبوءاتهنطقأخوخأنوبما

مكاناالأولىالرمزلةالحكايةلغةتتركولا،النخبةعقيدةفهمهومخطقبأينعلم

توزنالتىالصالحةأعمالهمأجلمنانتخابهميجريسوف،)الصالحينبأنللشك

تتبعناهماإذا،الاتخابيعنيلاهذاوعلى،"الأرواحربقبلمنصحيحبشكل

عدالةمعتوافقآأكثرنظريةوهي،الموإئم!"اخيار"منأكثر(الأصليمصدرهإلى

طينعجبهنةنماذجإستبدادهيصوغالذي،المسخيللخزإفالنزويإلاختيارمنالرب

المصي!ر.عقيدةبثأنبولسنظريةحسبوذلك،الخزف

الحديثينالهودمنعصيقأإنتباها55(-)45الثانيةالرمزيةالحكايةوتتطلب

التعاليمصحيحبإعجازيؤكد،كبيرعبرانينبيبقدومأوحتإمالأنها،الأميينومن

أفكارهالأخيراستعارمنهاالتيالساميةالخياليةالفكرةأو،الناصريليسوعالمستقبلية

المغتبطين،القديسينوسطالحكمعرشليشغل،الإنسانلابنالمتصرالعودحول

هذهقبولأجرىوسواء،سرمديةناراأوأبديةسعارةالمتوقعين،المرتجفينوالمذنبين

عظيمأوتأثير!واسعأنفوذ!مارسوالقد،ربانيةأوبشريةأنهاعلىاللاهوتيةالرؤى

الصريحينالباحثينبإمكانيعدلموبذلك،عامألفيلحواليالبثربنيمصيرعلى

الوحيمعأخنوخسفرعلاقةفيتأخيرالبحث،الدينيةالحقيقةحولوالحياديين

المسيحية.الثورةأو،المسيحي

لاالذيالموضوعإلىمتوجهةببلاغة07(-)56الثالثةالرمزلةالحكايةوعادت

مقابلللمالحينالسعيدالمستقبلرسمتجديدومن،المسائحيالمجدحولينفد

من،للعناصرالاعتياديغيرالإشرافعنأيضاوتحدث،للأشرإرعبةالمرالتعاسة

،والبرر،والبحر،الرياحعلىالرئاسةيملكونالذى،الملائكةأفرادعملخلال

المالاثكةأعيانأسماءتقديموجرى،الارتداديةوالرعود،والبرق،والدى،والجليهد
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العاويذفيأسماؤهادونتالتيالمرئيةغيرالقوىبعم!بيضهمنلاحظحيثالساقطين

.الموحدةالكلدانيةالعبريةباللغةالمشويةالفخاريةالكؤوسعلىكتبتالتي

فيالمضئةالكواكبثورات"ك!اباتعلى81ىإل71الإصحاحاتوتحتوي

إدارهبوساطةحركاتهمعلىوالإشراف،والنجوم،والقمر،الشصس:السماء"

لورانس:الأساقفةرئيسقالأخنوخسفرمنالقسمهذاعلىتعليقهوفي،الملائكة

صحيحمراقببل،متعلمكيرواحدإلىيعودماتماماهوالفلكمنالنصطهذا"إن

ويظهرالمثصىتشرقحيثالسماءمنوالغربيالثرقيالجزأينوصفوقد،للسماء

تمرخلالهامن،مختلفةأبوابستةإلىمنهماجزءكلقسموقد،يغيبانثمالممر

تمرالذيبالباببدأالأبوابلهذهتسمتهولدى،المحددوقتهفيمنهاكلالورأجرام

وهذا،الأولالبابأنهعلىالبابهذأوصنف،الشتويالانقلابأثناءالشمسبه

تصلهاالتيالقصوىالجنوبيةوهوالنقطة،الجديبرجمعبالطبعيتوإفقالباب

فيالشصسإلهتصلالذيهوالثانيوالباب،والغيابالشروقأثناءسواءالشمس

معيتوافىوهذا،الغروبأثناءالغربونحو،الشروقأثناءفيالشرقنحوسيرها

الشص!متابعةفيوالتالي،الثانيالبابأنهعلىالبابهذاوصنف،الدلوبرج

علىالبابهذاوصنف،الحوتبرجمعيتوافقالذيهو،نفسهالطريقعلىسيرها

عندالشرقفيتماماالقائمالبابهو،وصفهحسبالرابعوالباب،الثالثالبابأنه

برجمعيتوافقوهو،الشمسغيابعندأيضاتماماالغربوفي،الشمسإشرإق

بدأهذ!الرابعالبابومع،الربيعيالاعتدالفيآنذإكالشمسوتدخل،الحمل

والنهار،الليلطولفياللاحقالتغييروحول/السن!ويالثمسدورانحولحسابه

مسيرهاالشمسمتابعةفيالآنموجودالخامسوبابه،العاممنالمتنوعةالفصولأثناء

أكثر،شمالاموجورأالسادسوبابه،الثوربرجمعالتوافقثمومن،الشمالطنحو

التي،السماءفيشمالاالأبعدالنقطةعندينتهيالذي،الجوزاءبرجمعيتوافقوهو

جديدومن،الصيفينحوالانقلابتتحولالنقطةهذهومن،الشمسإليهاتصل

:نحوالجنوبالعودةطريققياس
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فيإليهايومنالستةالأبراجمعتتوافقالتينفسهاالأبوإبأن،حدث"ولهذا

أبراجمعتتوافقوأيضا،الصيفيالانقلابإلىالشتويالانقلابمنالشمسعبور

ثانية.العورهطريقفيالبروخ!دائرة

الشمستكون،والصيفيالشتويالانقلابينمنكلأثناءالشمسواستدارة

أثخاءالشمالفينقطةأقصىفيوأخيرا،الجنوبأقصىفيالأولىالحالةفي

،التغييراتفييتأملونالذينأعينتصيبأنالحالةهذهفيأنهاولابد،مسيرها

تشكلالأبوغرافاويأخنوخفلكأنإلمحتملومن،اليوميظهورهاروعةفيوكذلك

جقلرةوضعالذي،هوميروسعندالفلكمثلنفسهاالمبارئعلىبناءلمقامهذافي

Eupin08,الشيساس!دارةتحت Tpottoau neyiole404(15/)الأوديسا.

حولتنبؤيادعاءبهاقدملأخخوخرؤيا98إلى83الإصحاحاتوتحتوي

المسيح.مملكةظهورإلىالعالمتاريخ

حواليحتىأخنوخأياممنتمتدالنبوءاتمنسلسلةفى2الإصحاحفيوجاء

مائةيقابلاليومأن،تبنيهجرىالذيالتأريخنمطفيونجد،الحاليالجيلبعدس!نةألف

ودعاء،الطوفانإلىعملتإشارةوهناكاعامسبعمائةالأسبوعولقابل،عام

تاريخهاأحداتوهيتدميرهثمسليحانهيكلبناءوإلى،الموسويةوالشرلعة،إبرإهيم

تنبوءإتهسمةفيالمؤلفكانعندماإ!طا،أخنوخسفرلتدهـلنالمحتملالتارلخمنأبكر

خلالمنتوقعاتهعبثأبدىعصرهأفقورإءماإلىرؤلاهيمد،ربانيابهاالموحى

خلالمنإليناأخنوخسفروصل-حالكلعلى-أنولو،تحقيقدونبقيتنبوءإت

،اللاهوتيونالمجادلونلقام،الأثيوبيةالشريعةخلالطمنوصلنامثلماالغربيةالثريعة

النبيتوقعاتوإن(النبوءاتزمنفيتافهأمرسوىليستالقرونأنلأكيدشكبدون

إعجافلا.تحققابعدفيماأوإلانتشهدسوف،الطوفانقبللماالكبير

بهخاطب،أخنوخمنبليغحثعلىا40إلى87الإصحاحاتوتحتوي

إدانةعنإعلانهفييسوعأوسمبق،المستقيحين"سبلإطرأءفيبوذااتبعبه،أبناءه

الأعظمالتأكيدهو،الخلودعلىتامتأكيدفيهكلاماوقدم،القديسينوبهجةالمذنبين

،المستقيمونأيهاأروإحكمتخف،الا:قولهفيإنسانشفاهبينمنقطصدرالذي
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وقعتأرواحكملأنتحزنواولا،الاستقامةفيوفاتكمليومالأملبصبرانتظروابل

نصحبكم،تكونسوفعظيمةغبطةلأن،الموتلاستقجالوالأسفالاضطرابفي

يتعلقفيماالمذنبونيقولسوف،شموتونوعندما،السصاءفيالملائكةغبطةمثل

وفاتهمفيجنوهالذيهوالربحما،المستقيمونماتنموتنحنمثلما:بكم

أكثرحققوهالذيالتفوقهوما،وظلاح!أسففيقضوامثلناإنهم،انظروا؟باستقامة

النوريشاهدواولن،أمواتإنهمإليهمانظروالأنهم،متساوونالآنأنناذلك؟منا

هذهفهمتأننيذلك...المستقيمودأأيهالكمأقسمإننيالانلكن،ثانيةمرة

المقدسين،الاحادكتاباتورأيت،السماءلوحقرأتأننيذلك،الخفيةالقضية

جميعأنوشاهدت/بكميتعلقفيماعنهالتعبيرجرىوالذي،كتبالذيواكمشفت

باستقامةتموتسوفالتيوأرواحكملكمأعدتقدوالمجد،والمتعة،المحاسن

إلىجيلمنالقديرالوأحدوجهأمامتكونسوفوذكراكم،وتغتبطتدومسوف

علىأنتجتالتيالضروريةالمؤثراتعميقةهيكم،53[52:الإصحاحاناجيل(،

وتمللإيمانعصرفيبهاالعوهجرىالتي،العاطفيةاللغةهذهبواسطةالساميالتفكير

المرئي،غيرللعالممفترضمشاهدقبلمن،لاهوتيةورؤىمناماتفيبهاالإيحاء

.الأرواحرببحضورالملائكةمعتحادثمشاهدوهو

((ci-)التاليةوالنبوءات،نوحميلادقصةأخنوخسفرمنالأخيرالإصحاح

المستقبلي.والطوفاننوحميلادموضوعحولمتوشلحابنهإلىموجهةلأخنوخ

الاننقومسوف،والمسيحيةأخنوخسفربينفيماللعلاقةفاحصتقديروفي

للعهدالمقدسةالكتاباتفيموجودةموازيةنصوصمعوأفكارهلغتهبينبالمقارنة

الجديد.

.قائلآ"السماءمن"وصوت3/17:تى.المماء"منسحع"وصوت444/:أخوخ

يرثونلأنهماللودعاء"طوبى5/5:ضاافصرالنخبةتمتلك)،سوف6/9:أخوخ

."الأرض0"الأرضيرثونوسوف،واللاماوالهجة

."تقتربنجاتكم"إن212/:لوقاالمستقيعينيخار5"هوسوف4،،1/2:أخوخ

يكونون..القيامةفيلأنهم"2703/:قى..اقربتدخلاصهميوملأن،ببنهممنوالمقدسين

.السماء،(فياللهكملانكةتضيءوسوف،السماءفيملائكةيمجونوسوف
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والنخبة،تبتهجسوتلارضا..الغبطةمعملامحهم

.بمتلكونها،(

علىيحصلونالذينأيضاوهؤلاء)،437/:أخوخ

وبثكلبحقيهلكونسوفوالفضةالذهب

لأنكم،أغنياءأنتمالذينلكمالويل،مفاجى

."تزالونسوفغناكمعنلكن،وثقتمبغناكم

المذنجون،أيهالكم،)الودل696،7،25/:أخوخ

وقد،الثروةنمتلك،أيخاءنحن:بقولونالذين

إنناوالآن.بهنرغبأنيمكنشيءكلعلىحصلنا

جمعنالاننا،فعلهفينرغبشيءكلنفعلسوف

سيموتونأنهمالمؤكدمن..ملةمخازننا،الففة

(،فجأة

منهمواحدكلأضع"وسوف501/62:أخنوخ

.به،(خاصمجد،المجدعرشعلى

."الاشخاصيحاليلاأحكامهفي"62/11:أخنوخ

..المدنبينإقامةمكانصيكونأين"382/:أخنوخ

أحسنشكرنإنه.الأرواحمولىرفضواالذين

.يلدوا"لمأنهملولهمبالنسبة

ئلللثياطينضحوا)،وهكذا912/:أخنوخ

."للأربابال!ضجة

رافاثيلالملاك")خاطبا22/01،2:اخنوخ

فصليجريها(الامواترارفيأخوخ

.(،هرةبوساطة،......أروأحهم

سحابةانتشلتي"ثم933،4،7/:أخوخ

وهاك.المواتأقمىفيووضقني..ورفقني

فيكالئحمسالأبراريضيء"حينئذ13/43:ض

.(،أبيهمملكوت

،الاغنياءالرجالأيها،الآناذهبوا"5/1:جمس

تحلسوفالي،تعاساتكمبسببواندبواوابكوا

."بكم

يانكم،الأيخاءأبهالكمويلولكن"6/24:لوتا

."عزاءكمنتمقد

02 ، :12/16 ,U iإنس!ان:قائلأ!لألهم"وضرب

أعصلماذا:قائلأنفهفيفةكلركورتهأخصبتكي

أعمل:وتال،أثماريفيأجعموضعليي!لأنه

هناكوأجمع،أعظموأبني،مخازنيأهدم،هذا

لكنفسيا:لنفيوأقول،وخيراتيغلاتيجمغ

اسزيحي،كثرةل!ينهوضوعةكيراتخيرات

هذهنجييا:اللهلهفقال،وافرحيواشرديوكلي

.منك"نفسكتطلبالليلة

عثراثنيعلىأيضأأنضمتجلون91/28>):ض

.عر"الاثنيإسرائيلأسباطتدينونكرسيأ

.(،محاباةاللهعندلشلأنه"2/11:رومية

ابنيسلمبهالذيالرجللذلك"ويل2624/:ض

،يولد(،لملوالرجللذلكخيرأكان.الإنسان

فإنماالأمميذبحهما"إن01/02:كررثوص

.لله"لاللثياطينفيبحونه

الهاوبةفىغارقإبراهم،))يخاطب1626/:لوقا

قدعظمةهوةوبينكمبيننا(المباركينرارمن

."أثبتت

واعلانانه.الربرؤىإلىآنيسوف«ا2:كرردئوس2

الماءإلىهذااختطف.....المسيحفيإنانأأعرف
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القديينمساكنرأيت،أخرىرؤلاشاهدت

برجناحيتحت..الملانكةمع..وأرانكهم

في،أمامهيغنونوالنخبةالمقدسينجميعالأرواح

،بالمباركاتمليئةأفواههم،النارلهيبثلمظهر

.(،رواحلاارباسمشفاههموقيجد

الذي..الإنسانابنهو"هذا46/2:أخنوح

.(،المخمهالكلنوزجميعيكفسوف

الملك:لمولاهمقالواإنهم"ثم9/3،4:أخوخ

،الملوكوملك،الارلابورب،السادةشدأنت

الابدينأبد!الى،الابدينأبدإلىمجدكعرش

أنت،شيءكلصنعتأنت،وممجدمقدساسمك

مفتوحشيءوكل،شيءكلعلىالسلطةتمتلك

شيءولا،شيءكلترىوألت،أمامكوظاهر

.عيك،،يخفىأنيمكن

الملك،المجدربباركت"أنا24/11،01:أخنوخ

للقديسين،الثجرةهذهأعديانه،السرمدي

.....إليهميعطهاسوفأنهواعلن،وشكلها

سوفوهمعظامهمإلىتدخلسوفالحلوةالرانحة

ولن،ديأسواولن،الأرضعلىطويلةجاةيحيون

.،(العقوباتتنالهم

منسقطتواحدةنجمة"وأنظروا32!/:أخنوخ

.الماء"

."قدرتهملانكة"جحيعا06/3:أخنوخ

الربقالميكانيل"لىالى0131،16/:أخنوخ

لتالجدخارجأمالجسدأفي.......الثاثة

وسمعالفردوسإلىاخطفكبف.يعلمالله،أعلم

.بها(،تكلمأنلإنانيسوغولا،بهايظقلاكلمات

جمعصعظيمأصوتا)،سمعت1فى/:يوحنارؤيا

والمجد،،الخلاص.هللولا:قاثلأالماءفيكثيى

.إلها،(للربوالقدرة،والكرامة

الحكمةكضوزجميعفيه"المذخر2/3:كولوسي

.،(والعلم

.(،الملوكوملكالاريابرب"17/14:يوخارقدا

نأالربأيهامستحق"أنت411/:يوخارويا

كلخلقتأنتلأنكوالقدرةوالكرامةالمجدتأخذ

."وخلقت،كاثةبإرأدتكوهي،الأسياء

ظاهرةغيرخيقة"وليتا4/3:العبراليينإلى

ذلكلعينيومكوفعرلانثميءكلبلقدامه

.أمرنا،،معهالذي

هناكومنهامنالهر،)وعلى22/2:يوخأرويا

كلوتعطي،ثمرةعشرةائيتفعحياةشجرة

.،(الامملثفاءالثجرةوورق،شرهاشهر

منياكلأنفاعطهيغلبمن"2/7:يوحنارؤيا

."اللهفردوسوسطفيالتيالحياةشجرة

وصاياهيفعونللذينطودى،،22/14:يوحنارؤيا

."الجاةشجرهعلىسلطانهميكونلكي

السماءمنسقطقدكوبها"رأيت1فى/:يوحنارفلا

.(،الأرضإلى

بلريأستهميحفظوألمالذين"والملائكة6:يهوزا

العظيمالومديونةإلىحفظهممكهمتركوا

.،(الظلامتحتأبديةبقيود

علىيثفقلماللهكانإن«،لأنه2/4:بطرس
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ساميازاإلىجريمةعنوأعلناذهب:أيفا

Samyazaكانواالذين،معهالذينالآخردن!الى

تحتجلالبعينغلهم..الن!اءمعيتعابون

حى،رالحاب،الحكميومحتىبللا،الأرض

إنهمثم.ويكتمل،الابدإلىشدومالذيالحكم

وفيها،العذابنارأعصاقأعصقإلىيؤخذونسوف

.الأبد"إلىمحبوسينسيبقون

بعضهامعنتصارعيرأبأعمدة"رأيت1/256:أخنوخ

لالكن،نزولهمعميقأوكان،الهاولةنهايةخىبعضا

.ة/اكثمفأنعلىقادرآكتالحجمولاالقياس

:قال..المقدسينالملاثكلةصواحدأكانالذي-أورلل

الابدكه.إلىلقونوها،ئكةالملاسجنهذا

تقصيريجريسوفالمذنجينأيام)،في97:أخوخ

يدمرسوفالأرضعلىيفعشيءوكل..لاعواما

ثصارتزدهرلنالايامتلكدي..موصمهفيولختمي

وسيغير.السماءتتوقفسوف..موسمهافيالأرض

طقاتوكل..المعتادوتهفيلاهدولن،قوانةالاتمر

.(،المذنبينضدتنغلقسو!النجوم

كدها،الفقعليهميستولي"وسوف619/:أخنوخ

.،(مجدهعرلقعلىجالسأالمرأةابنياهدون

عندما،مجدهعرسعلىجلس))وتد473/:أخنوخ

اليالقوىجميعوعدماابحضورهالجاةكاب!ح

.(،وأمامهحولهمنوقفتالسماءفوقكانت

منالارضتلدسوفالايامتلك"فيا:أخنوخ

تسلمته،مماوذلك،فيهامماجهموتلد،رحمها

سوفهو.اسشداتهالذيالدماريس!نعبدوسوف

،"بينهممنوالمقدسينالابراريختار

جهمفميقحسوتالأيامتلك"في54:أخنوخ

طرحهمالظلامسلاسلفيبلأخطأواقدملائكة

.للقضاء،،محروصينوسلمهم،جهنمفي

مننازلاملاكأ"ورأيت3-02/1:يوخارفلا

يدهعلىعطعةوصحلسلةالهاويةمقاحمعهالحاء

إبيسهوالذيالقديمةالجةالتينعلىفقبض

عيه،وأكلق،الهاويةفيطرحه..وواليطان

".عليهوختم

يضللهمكانالذي"وإبلشر02/01:يوحنارفلا

وليعذبون....والكبريتالاربحيرةفيطرح

.(،الالدينأبدإلىويئنهارأ

مجاعات)،وتكون247،21،22،92،03/:تى

مئلهيكنلمعصيمضق..أماكنفيوزلازلواوبئة

تقصرلمولم.يكونولنالانإلىالعالمابتداءمذ

ضيقبعدوللوقت..جسديخلصلمالايامتلك

ضوءهيعطيلاوالقمرالمىتظلمالأيامتلك

جميعتنوحوجد..السماءمنتسقطوالخوم

سحابعلىآتاالإنانابنهـلبمرونالارضتجائل

.كثير(،ومجدبقوةالسماء

عرشارأيت"ثماتر،ا02113/:يوخارؤيا

الأمواتورأيت..علبهوالجالسالضعطيأ

أسفاروأنفغكحتااللهأمامواقفينوكبارأصغارأ

هومماالامواتودينالحيأةسفرهواخرسفروانفتح

البحروسلم.أعمالهمبحسبالاسفارفيميهوب

الامواتوالهاهـدةالموتوسلمفيهالذينالأموات

سفرفيمكتوبأيوجدلممنوكل.فيهماالذين

.الاربحيهرةفيطرخالحياة
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جهنمتدمروسوف،يخشفونسوففيهالذي

.(،النخبةأماممنوتتلعهمالمذنجين

مؤلفةآلافأهذابعد"شاهدت04/1:أخنوخ

لاوأعدادآ،ألوفعثراتفيآلوفغراتو

."الارواحربأمامواقفةالاسمنتحمى

النجةيجلسسوفالومذلك"في453/:آخوخ

أحوالهميختارونوصوف،المجدعرشعلى

."المنأزلمنتحصىلاوأعدارأ

مختاريأجعلسوتاليومذلك"في45/4؟أخوخ

سوت.السماءوجهأغيرسوت.وسطهمفييسكن

،الارضوجهأغيرسوف.الأبدإلىوأضيئهاأباركها

.فوقها"يسكنونانتخبتهمالذينوأجعلأباركهاسوت

تغاررسوفالسالفة"الماء29/17:أخنوخ

.،(جديدةسماءتظهروسوف،بعيدأوتذهب

جميعفمهكلحةتدمرسوف>>9-41/4:أخوخ

يهلكونسوتالذينغيرالمؤنينوجميعالمذنبين

تكونمثلماالاضطراببهميحلسوت..بحفوره

مكلانيحلسوفمنهموقم،المخاصفيالمرأة

تخدرولسوفبالدهثةيصابونولوف،آخرقسم

عندمابهمالاضطرابي!دوسوف!ملامحهم

.(،مجدهعرشعلىجالسأالمرأةابنإلىينظرون

..الذيالواديذلك)،ورأيت8-465/:أخنرخ

ممزوجةأصجت،قولةكبريترائحةمنهصعدت

الضاليندفنجرىفيهالذيالملاثكةوواديالجاهمع

أنهارأيضاهاكالواديذلكوخلال،ترقيتحت

الملائكةإرساليجريسوفإليها،تتدفقنارمن

."الأرضسكانتضللالمدانين

منكئير،دينياسرأأظهرسوف"الآن54:أخنوخ

6-

صرتوسمعت"ونظرت511/:يوحنارويا

عددهموكان..العرضحولكثيىلنملائكة

.ألوفأ،،وألوفأربواتربوات

كرصيعلىيجل!)،حيئذ25/31،32:تى

بعفهمفيصيزالتعوبجصيعأمامهولجتصع،مجده

.بعض"من

."كثيرةمنازلأبيبيت"في14/2:يوحنا

وأرضأجديدةسماءرأيت)،ثم21/1ةيوخارؤيا

.مضتا"الأولىوالأرضالأرلىالماءيانجديدة

."فوقهميحلالعرضعلى)،الجال!7/15:يوحنارؤلا

سمواتننتظروعدهبحسب"ولكتا3/13:بطرس-2

.الر"يهايسكنجديدةوأرضأجديدة

أبديبهلاكسيعاتجون"الذينوا/:تالونيكي2

."قوتهمجدومنالربوجهمن

الذيالاثيمسيشعلن"ويخد!2/:تسالونيكى2

."فمهنجفخةيبيدهالرب

مجدهفيالإنسانابنجاء"ومتى3ا/25:متى

علىيجلسفجئذمعهالقديسينالملافكةوجمغ

.،،مجدهكرسي

.الار"أدونفي"ودطرحونهم1،42/:مى

النارإلىملاعينياعيذهبوا"25411/:23ش

.،(وملائكتهلإبلىالمعدةالأبدية

يضلهمكانالذي"وإبلش0201/:يوحنارويا

."والبهرتالناربجرةفيطرح

إنهصرلحأيقول،)الروح2-4/1:تيموثاوسا
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رياءفي..الإيمانعنقوميرتدالأخيرةالأزمةفيكلمةضدويأثمونينقبونسوفالمذلين

.،(ضمائرهمموسومةكاذبةأقوالوسوفضريرةباشياءيتكللمونسوف.ألاستقامة

."بالزلفيتفوهون

الذيالماءمني!ثربمن"ولكن4/14:يوخانبعأالمكانذلكفي"رأيت7-48/1:أخنوخ

أعطيهالذيالماءبل.الأبدإلىيعط!فلنأناأعطبهحكمةينابيعمحاطا،قطينضبلم،للاستقامة

.،،أبديةجاةإلىينغماءببوعيخهيصيرويمتلثون،يشربونالعطشىجميعهذهمن،كثيرة

ينبوعمنالعطشانأعطي"أنا21/6:يوحنارؤيا،والنجة،الابرارمعوصاكنهم،بالحكمة

.مجانأ،،الجاةمأء.،(والمقدسين

هنلمذناخطايانالأجلنفسهبذل"الذي14/:غلاطةكرهوالانهماالابرارحصةحفظتد"58:أخوخ

.وأيا"اللهإرادةحسبالثرلرالحاضرالعالمأعمالهجميعوازدروا،ورفضوههذاالظلمعالم

اليالاشياءولاالعالمتجوا2/15«،لا:يوحناا0"الاروأحربباسموطرقه

."العالمفي

أخنوخأيضأهؤلاءعن"وتنبا14،15؟يهرذاعثرةمعجاءقدهوها"انظروا2/262/:أخوخ

رلوأتفيالربجاءقدهوذا:لاثلاادممنالابعويدمراعلهمالاحكاملعذاقديس!همنالاف

جميعويعاقبالجيععلىدينولةليصنع.تدي!يهكلهعالجسديةالهواتجمغوليشكر،الاشرار

بهافجرواالتيفجورهمأعمالجميععلىفجارهمالذينا00ضدهالكفارواقترفهالمذنبونعملهشيء

خطاةبهاتكلمالتيالصعبةالكلصاتجمغوعلىالربضدمعبولةغيربلغةبافواههمينطقون

.فجار".امجدهعنقأسيةبأشياءويتلفظون

منالأخيرالاقتباسفيحاصرتينبينجاءتالتي،الأخيرةالكلماتوتؤسس

رائعتعريفوهو،يهوذارسالةمنالمقابلالنصمع،بهكاملاتعريفا،أخنوخسفر

وتكرارالترجماتخلالمنوصلناالذيالأصيلالنصأننقدرعندما،الوضوح

الجديد،الشكلأخذوالان،والأثيوبية،والإغريميما،الآراميةمنالترجصاتإعادة

بأنمقتنعاكانلورانسالاساقفةرئشأنومع،سكسوني-الأنكلوالشكلهو

يكنلملكنه،الموجودةالأثيوبيةللمخطوطاتالإغريقيالضمنإقتبسقدالرسول

الإصحاحفياكتشفناهاوقد،النصفيموجودةاقتبسهمماالأخيرهالجملةأنمدركا

أدنىدونمنوأثبتنا،والرسولالنبيبينالمقارنةأتمم!ناوبهذا،أخنوخسفرمن262/
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إنتاجاأخنوخسفركان،ربانيوحىأنهاعلىمقبولةرسالةكاتبعينفيأنه،شك

.الطوفانقبلمنرسولقبلمنبهموحى

الكاتبأنبسبب،يهوذارسالةفيالواردالنصعلىاللاهوتيينانتباهوتركز

مصنفيوعندأخنوخفىوالأفكارللغةالتوافقيالتراكمأنغير،النبياسمحدد

عرضناها،التيالمقارنةنصوصفيكشفتكصا،الجديدللعهدالمقدسةالكتابات

Semiticالساميملتونعملأن(بوضوحتشر Miltonمنه،ينضبلامورراكان

عنمفاهيصهم،بأسمائهمكتبواالذينالرجالأو،والرسلالانجيل!يوناستعار

الحكمتحتللأبرارالعالميةوالمنطقة،المؤبدوالعذأب،والخلود،والقضاء،القيامة

رؤيافيالمنحولةالإنجيليةالنصوصهذهوتراكمت،الإنسانلابنالسرمدي

فيه،التعديلمنشيءمعالمسيحيةإلىوأدخلتها،أخنوخرؤىتبنتالتي،يوحنأ

رسولباسمتنبأالذي،الأبوغرافيةللنبوءاتالكبيرللمعلمالرفيعةالبساطةققدنا

.الطوفانقبلما

ممارسةالأوائلالمسيحيينالكتابعادةمنيكنلمأنهنلاحظأنالمهمومن

نتعقبعندماإنناعليهوبناء،وأفكارهملغتهماستعارواالذينالكتابأسصاءذكر

لمحصلاتمماثلةمحصلاتناتكونسوفوالرسائلالأناجيلفيوأسلوبهأخنوختعاليم

فيوردتالتيالمقدسةالكتاباتنصوصتحديدتولواالذينالأرثوذكساللاهوتيين

غموضمعمسماةغيرمصادرمنمرارانقلواأنهممع،اللايقاويينالاباءصفحات

فيهالممكنمنالذيالمدهشالوضوحمن،أصلهمعلىالبرهنةفيلبساأكثربالتعبير

آثارحولالتوراتيينالمحللينبعضيتساءلوقد،الجديدالعهدفيأخنوخلغةملاحظة

المنصفللبهاحثيمكنالذيمالكن،الرسولينالاباءعندإنجيليلأسلوبغامضة

علىجالسالإنسان"ابن:لعباراتالأخنوخيالأصلحولينكرهأنوالحيادي

،الكثيرةوال!)مساكن"الجديدةواهـ"أرض(،الجديدة"سماءوا!"مجدهعرش

.(،؟وملائكتهلإبليسالمعدةالدائمةو"النار،"و)،الخبة

التيأخنوخسفرلنصوصالصارخةللأمثلةالمقارباتبعضبعرضفقطوقمنا

أبحاثهمخلالمنجهدنايرفدواأنلقرائناويمكن،الجديدالعهدفينظائرلها
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غيركاتبقبلمنمورسالذيالمتحكمللتأثيرالتقديرمنمزيدحول،الشخصية

الثرعية.الكتاباتوأفعاللغةعلىشرعي

منبالاقتباسرسولقيامأنرضىدونمنالأرثوذكساللاهوتيينبعضوأقر

لكن،قديملرسولمأثوركلاملىإأشاريهوذاأنعلنيإدرارفيه،أبوغرافاويسفر

سفرمنجدأالكثيرةالنصوصحضورفيحتماتختفي،خياليةنظريهبداهةهذه

بعضويؤكد،الجديدللعهدالمقدسةالكتاباتتصنيففيدخلتالتي،أخنوخ

نظريةوهذه،المسيحيةقيامبعدكتبالسفرأن،الأتقياءالدينيينوالنقادالمحاججين

مسيحآلامبقصةتامةمعرفةعلىكاتبقياميعني،تمامامقبولةغيرافتراضاتفيها

الإنسانابنس!يرةصورت،قديمنبيوتوقعاتنبوءاتبحكلاياتوبالتفوه،وصلبط

ينفرونالذيناللاهوتيينإنومجددأ،منتصرلملكانتصاريزحفبمثابةالأرضعلى

،أبوغرأفاويسفرفيقبلمنوجدتوالرسلالإنجيليينوأفكارلغةبأنالإقرارمن

المدافعونقامإذالكن،مسيحيةمنحولاتتحتويالمسائحيةالنصوصأنيقترحون

يمكنهمفكيف،الأدبيبالتزييفوالشهداءالأوائلالقديسينباتهامهكذاالحديثون

تضليلأجلمنالتامربجريمةهكذامتهمينرجالأيديمنمعصومجديدعهدقبول!

.؟المقبلةالأجيالوخداع

لورانس،الأساقفةرئيسرأيمعنتصاشىنحن،المسيحيينأوائلبأمانةوباقتناعنا

موضعهيالتيالنصوصأنفيHoffmanهوفمانأيدهالذيوهوالرأي،معهونتفق

أنهفي،العامالإطارمعوتتوافقلتتماشىبإحكامصيغتنصوصهي،وتساولشك

ككل.النصيالبناءينالواضحتدميرإحداثدونمنإزالتهمالممكنغيرمن

حولنظريفلورانسالأساقفةرئيسعليهاأسسالتيالفلكيةوالشواهد

القبولجرىإنماولكن،بهاالتشكيكجرىقدأخنوخسفرمؤلفسكنىموطن

خارجها،فيأوفلسطينداخلفىأكتبسواءمهمةمسألةتعدلم،العبرانيبأصله

اليهودية،إلىبعيدةبلادمنجلبقدالعمليكنلمإذاأنهوهو،الاسضثناءهذامع

على،الحاليةلصياغتهالمحليةالمنطقةفيمزيفسفرقبولفيهاجرىالتيالسهولةإن

لتواريخبالنسبةالشكوكبالضرورةتشجع،الطوفانقبلمنلنبيالأصيلالإنتاجأنه
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تشهدالداخليةالبينهةبأنالقول+لجكنولا،القديمةالعبريةالآدابجميعومصداقية

بلاغةأكثرهوعبرانينبيمنمالأنه،أخنوخسفرعلىالقديمالعهدتافوقلصالح

الاسجميعودعوه،وتنيهاالاستقامةوتأييد،الظلمإرانةفيالسفرهذ!كالبمن

الربانية.للعدالةالنهائيالإثباتفيضمنيةثقةيضعوالأن

قبلمنصنفتربما،أخنوخسفرفيمستقلةآثاربوجودداخلمةبينةوتوحي

عنرؤيارواية47/1إلى44منالإصحاحاتفينجدأنناذلكمن،اخرينمؤلفين

رؤياوسطفيوأقحمت،أخنوخعنبدلانوحقبلمنرويتقدوكأنهاالطوفان

نإ،أقدمكتابمناستعارقدزائفأخنوخكانإذالكن،بهالهاعلاقةلاأخرى

للعهدالمقدسةالكتاباتصفحاتفي،عملهمنفقرةكلفيوالأفكاراللغةوجود

موجودةكانت،أخنوخأسفارأو،اخنوخسفرأنإلىحتميةبصورةتشير،الجديد

المسيحي.الشاريخقبلالحاليشكلهافي

وحدد،أخنوخسفرمنالسرمديةالناررعباستعارتالمسيحيةأنوبديهيا

aeonsبعبارةالربانيالعقابمدةوعرفواوالرسللإنجيليونا of aeonملايينأو

نأيمكنaeonكلمةأنوصحيح،السرمديةعبارةلعنيوهذهالاعواممنملايين

القديمللعهدالمقدسةالكتاباتكتابتحدثعندمالكن،محددوقتبمعنىتستخدم

الحديثةالإنسانيةوتنفر،الأبديةالنيرانبداهةهوقصدوهماكان،aeonianنارعن

المذلبينتعذيبيجريبعدماأنهواقترحت،الربانيللعقابالفظيعالمنظرهذامثلمن

aeonsولهس!!3د ofموضعوإنه،دلمستقبلالأملمنشيءمعنحوالأماميت!طلعونلرمما

لكن،"المؤجل"الأملمنالشكلهذاعلىمفضلأأمرأالنهائياليأسكانماإذاتساول

التبديلهذافإن،aeonianJIلناربالنسبةألانتهاءقبولنظريةالحديثونالمؤمنونتبنىإذا

عقوبفتستمربأنقفميالذي،وملائكتهإبليسعلىمنطبقابالتساوييصبحبالمع!نى

للربالتقليديينالأعداءأننجدوهكذا،المذنبينللبشرمقررةهيالتينفسهاالمدة

جبراثيل،معوالترافقللتعايشالعودةغبطةعلىبالحصوليأملواأنيمكنوالإنسان

خديعتهممضىفيمااستهدفواالذينالقديسينمعوالتواصل،ورافائيل،وميكائيل

بأنفقطوعدواأيضأهمللأبراربالنسبةالأمروكذلك،الجهنميةبالفنونوإضلالهم
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aeonianلمدةالجنةفيمكافالهمينالوا of aeons،ليسالكلماتهذهكانتإذا

تبدلفيالمذنبونيأملسوفحينفي،القديسونيخافسوفوقتها،الخلودمعناها

aeonianقدالربسلطةحتىبللا،المسيحلحكمبالنسبةإنهومجددا،المستقبلفي

فيالأبديةلتحديدمحاولةأيةوإن،أبديةaeonianبأنهاوصفاوصفهاجرى

aeonian-المقدسإلاصطلاح of aeons-الربانية.الديمومةللخطريعرضسوف

فيهامشكوكموائمةخلالمنالربانيةالرحمةتبرئةينشدونالذينواللاهوتيون

الحكمةإلىتعزونظريتهمأنحقيقةيتجاهلون،الدائمالثوابمحلaeonianبوضع

إلىالمذنبينتحويلفيوتأثيرافعاليةأكثرالوسائلأنهعلىالتعذيبتبنيالربانية

تعذيبفيواتباعهالربانيالمثلتقليدإلىعملياتدعونانظريةأيضاوهي،قديسين

يستطيعونلاالذينهؤلاءإلىبالنسبةموائماسيكونهووكم،لإصلاحهممجرمنا

ممراتفيأخرىخطوةيسيهرواأن،الخالدةوالرحمة،الأبديةالناربينتوافقإيجاد

عوضاوذلك،الأخنوخيةالرؤىفيكابوسأنهعلىالأبديالعذاببرفضالشكوكية

بأن،الوضوحوعدمالاضطرأبغايةفيبلغةتحدثالوحيبأنالافتراضعن

الشفقةأنحينفي،بالناربالخلودالمعمدينغيرالأطفالبإدأنةحكمواالأوائلالقديسين

ألاصطلاحاتكانتوإذأ،النيرانلهيبمنالمذنبينأقسىإنقاذعلىتقدمالحديثة

اللاهوتيةورعت،أوغسطينعصرالقديسفيالروحيةالضراوةشجعتقدبهاالموحى

للكلامالمستقبليالمسيريكونهأنيمكنلاالذيفما،عشرالتاسعالقرنفيالإنسانية

.؟المقدسةالكتاباتتلاميذإلىمعصومامعنىينقلأنألانالمفترض

والمسيح،،المختاروالواحد،الإنسانابنعنمسبقاوتحدثأخنوخسفروبشر

برحضورفيإسحهإلىيدعى)"كانوالذيالسر"فيالبدايةمنذ"انوجدالذي

الأخرىالقوة"إلىأيضاالكاتبوأشار،"والعلاماتالشمسخلققبل،الأرواح

سفرلغةإلىواضحةإشارةوهذه،اليومذلكفيالماءفوق،الأرضعلىكانتالتي

أنهيبدومما،ثالثةوقوة،المختاروالواحد،الأروأحربلدياوهكذا،1/2:التكوين

تأثيرأمارستقدأخنوخعندالمثاليةالمسيحفكرةأنمعلكن(المستقبليالتثليثيظلل

المقصودتحديدفينخفقفنحن،الإنسانابنلاهوتيةحولالأولىالمفاهيمعلىمهمأ
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الإسكندرية،لمدرسةالأقدسالثالوثعقيدةمعأخرى"!درة"إلىالغامضةبإشارته

.أخنوخرؤىفيكثيرةعبارةوهي(،القدرة"ملائكهبمثابةوخاصة

الكفارأنأعلنالذيأخنوخسفرفيالرائعالنصذلكأنالبديهيومن

المعتقدزلكمصدرهوكالط"الأربابإلىالتضحيةمثلالشياطينإلىكانوا"يضحون

اشباحمجردليس،الأولمبيةالالهةالأوليةالمسيحيةرأتخلالهمنالذيالخرافي

وطلبوا،السماءمنطردواالذينالساقطينالملائكةبل،إنسانخيالعنصدرت

بوساطةقائمأيزالماخرافيمعتقدوهو،الأرضعلىروحيتحكمفيالتعويض

القوىبوساطةبل،المتفوقةبالقوىفقطلش!تصنعالتيالمعجزاتفيالاعتقاد

.شريرةأمخيرةأكانتسواءالمتدنية

واحدقبلمنظهورالمسيحيةقبلنشرقدأخنوخسفراننعلمهذاوعلى

عصرفيإليهأوحيقدأنهبنفسهاعتقدالذي،الساميالجنسمنصروفغيرعظيم

مصداقيةيضفيحتىالطوفانقيمافترةمنرسولاسماستعاروقد،النبؤاتبعدما

بحريةدخلتقدالرائعسفرهتمحتوأنوبحكم،المسيحمملكةعنتنبوءاتهعلى

إلهموحىنبيايكنلمإنالسفرهذاكاتبأنذلكأعقب،الجديدالعهدصياغةفي

صورهقبولجرىمتحمسارؤياصاحبكان،المسيحيةالعقيدةتعاليممسبقاتوقعقد

تورطبديلةمحصلاتوهذه،وحيأنهاعلىوالرسلالإنجيليينقبلمنالسرابية

للمسيحية.البشريةأوالربانيةالأصول

كتبالذيالرسولهوأخنوخسفركاتبيكنلمإذاإنه:القولالممكنومن

"ارتقاءفيالعبريهللكهانةمعالجةوفيهزيفا؟مدعيابدأهةيكنألم،باسمه

هناككانوقداوتوقعاتهمالأنب!ياءونبواتىi+أوريمهواتفإلىنشير(،المشحية

Bathكلبثباسمعرفالربانيةالكهانةمنثالثشكل-حالكلعلى- Kol،وأ

منمتصورةشارةبقبولالربالإسرائيليوناستشأرخلالهمنالذي،الصوتابنة

هذهبأنهـلقال،بهالقاممنويعملعلىالربانيةالموافقةعلىالحصولفيقبل

استخدمتولكن،الأنياءوحيخلفتقدالعرافةأوللكهانةالاصطناعيةالطرلقة

خادمقرروهكذا،تاريخهممنجداكثيرأمبكرةحقبةفيالإسرائيليينقبلمن
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المستقبليةالزوجةإلىالتعرفمنيتمكنسوفخلالهامنالتيالعلامةمسبفاإبراهيم

الشارةمسبقاشاؤولبنجوناثانوقدر،ربانيااختيارهاجرىحسبما،لإسحق

الفلسطينيينسلمهميهوهبانيعرفواأنللإسرائيليينيمكنخلالهامنالتياللفظية

أيديهم.بننووضعهم

الكاتبقبلمنعليهمعتاداأمرأكالطكل،("بثممارسةأن،فيهلاشلثومما

التزامنخلالأنهعارفين،مزيفاكانأنهندينهلادعونالذلك،أخنوخلسفرالسامي

وإيمانهقناعاتهفيأخنوخبتجسيدقامربما،قبلمنالمقررةللعلامة،الصدفي

.الربإرادةتقوياينفذهوكانوأنه،الداخلي

لسفرالمثقفالمترجمأنبحقيقةمؤخرأPuseyبوسيالدكتوروفاةوتذكرنا

والمعجبونالأصدقاءواقترح،أكسفوردجامعةفيللعبريةكأستاذسلفهكانأخنوخ

،Tractarianالتراكتارينيةالحركةكتابمنواحداكانوالذي،الكبيرباللاهوتي

الدينرجال!منأكثرأواثنانفيهايكونوأدن،اسمهلذكرىإحياءمكتبةتأسش!

اللاهوتيةبالدراسالاالاهتمامبزيادةممكنسبيلبكلوليقوما(كمكتبيينللعمل

الأصيلالبحثحكمسيدشنأنهيبدوبرنامجوهذا،الجامعةداخلالدينيةوالحياة

المتبرعينالمشجعينقبلمنإخبارناجرىكما،لكن،الكنسياللاهوتممالكداخل

المدافعوكان،مسيحيأ)،محاججأشيءكلفوقبوسيالدكتوركان،الاقتراحلدعم

فيهرأواالذين-لتلاميذهيمكنوكيف،وبطلها"عشرالثامنالقرنفيالكنيسةعن

البحثحريةيشجعواأن-إنكلترا"كنيسةسعدمضىفيمادعمعظيما"عمودا

فيهعاش!الذيالكنسيللإيمانمضادةمحصلاتإلىيؤديأنيمكنالذي،باسمه

.؟وماتمعلمهم

نأ"ينبغيالمكتبةفيالمست!قبليينالعاملينأناللاهوترجالكباروأخبرنا

بوسيالدكتورشغلبينهمالذين-العلومملك-اللاهوتعلمتلاميذمنيكونوا

الحقيقةتبتالتي،،للحركةغيورأمؤيداكانذلكومع،،(الأولالصففيهومكانا

بيناللاهوتتصنيف+يمكنكيفلكن،(،الكنيسةصيغفيالماصةالعصورخلال

نأحديثفلكلعالميمكنمثلما؟الكنسيةالأغلالفيالإيمانيمنطقهكانإذاالعلوم
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تحركها،وعدمالأرضثباتفيالوسطىالعصورنظريةعلىطلابهموأفقةيطلب

معظمأن-بلاشكإنه-وهكذا،الكونيالنظامقوانينفيالبحثفيالمضيقبل

ماضية،لمحصلاتالموروثةبالمعاييرمقاسا،الربانيالصدقيطلبونالذيناللاهوتيين

الأرثوذكسية.غيربالحقائقوالإقرارالقبول!ضدهم

ذكرىتشريفعلىالعملفيتلاميذهرغبةمعنتعاطفأنيمكنناجميعاونحن

تمتعظيما"رجلافيهرأواالذي،الكثيرةالفضائلصاحب،التراكتارينيالرسول

الذينالناسلكن،"كني!تهأجلمنويعمليعيشكيالقديرالربقبلمنترقيته

علىللسيراستمراراببساطةآخرونيرإها،حركةعنالشفافالرأيهذايحصلون

منأوبدائةلعمائدالإرشاديةالحقوقيقدرواأنبصعوبةويمكنهم!روماإلىالطريى

الالتزإماللاهوتيينعلىيتوجبالذي،الحياديالمزاجذلكفي،الوسطىالعصور

."العلوم"ملكاللاهوتعلميصبحأنقبل،به

عندمااللاهوتعلممخبرفين!ثمميطأعاملالورانسالاساقفةرئيسوكان

بين-شعوربلا-وضعوهكذا،أخنوخسفرمنالبودليانمكتبةمخطوطترجم

فيصاتقرلرأمرالمستقبليةللأجالويبقى"المسيحيةلارتقاء"الأثيوبيالمفثاحأيدينا

سوف،أكسفوررجامعةفيالساماتكرسيفيخليفتهأعمالأوأعحالهكانت

المقبلة.للأجيالالدينيالتنورعلىالمساعدةفيإسهاماأكثرأنهاتتبرهن

العضويةالمستحاثاتبينمقارناتعقدواالذينالمستحاثاتعلماءوكان

كائناتحداثةالأكثرالصيغفياكتشفو!،الجيولوجيالتسلسلحسبالحقبلمختلفة

الخلافاتعزواقدكانوا،التكوينقبللما،الهيكليالسكولنفيجزئيأمختلفةحية

تشكيلفيالطبيعيةالأسبابعملاستمرارإلىبلمبدعةمعجزاتإلىلش!

كذلك،"مواءمةالأكثر"بقاءحولالطبيعةقانونمعوئامفي،عبرالأجيالالأصناف

والإنجيلية،الأخنوخيةللحقببعضأبعضهامنالقريبةالأصنافبتحديدنحنقمنا

إلىليسآثارهاعزويمكنالأفكاروجودقبللماالمعدلةالنصوصأنحتمامستنتجين

المستحاثاتعلمتدشنالتيالمحصلاتهيوهذه،طبيعيةمصادرإلىبلمعجزة

العالمفيبالبحث،بروصحذويحذواأنالرحالةالمثقفينجميعوتدعو،اللاهوتي
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والأساطيرللعقائدالمجردةالإنسانيةالأصولتكشفأنيمكنقديمةمخطوطاتعن

مقدسة.أنهاعلىحالياالمقبولة

قام،أكسفوردجامعةفيللعبريةأستاذالورانسالأساقفةرئيسكانوعندما

.م.ايالمحترممنهطلبوعندما،البودليانمكتبةجدرانداخلأخوخسفربترجمة

I.بت .M Buttأستطيع،لاأنا"أجابالأثيوبيينشرالأصلأنام827عامفي

الثالثةللطبعةتوطئتهوفي،أكسفورد،،لجامعةملكلكنهه،ملكيلش!المخطوط

العالمبإجبارأكسفوردجامعةقامتما"إذا:قائلاالأساقفةرئيسأضاف،لترجمته

علماءأنقناعةعلىأنا،بحوذتهاهوالذيالمخطوطمنالاثوبيالأصلبنشرالأدبي

الطويلالكتابلهذاالآنحتىعملمماأكثربإنجازراغبينيكونوالنالأثيوبيةاللغة

فيكبيرتقدمحدثالكلماتهذهكتبتأنومنذ،"لأجيالنائمارقودهبعدالأسف

اللغويينكبارمنكبيرعددشكدونمنالانويوجد،المقارناللغةفقهدراسهميدان

منيزيدواأنيمكنهمالذين،اتمحدةالولاياتوفي،الأوربيةالقارةوفي،إنكلترافي

للنصالنقديالتعاونخلالمن،أخنوخسفرصفحاتعلىالأضواءإلقاء

الأصلبنشرأكسفوردجامعةتقوملأنالوقتيحنألمهذاوعلى،الأثيوبي

الموحىالبواتمنوالأميوناليهودالمثقفونيتمكنحتى،بحوذتهاالذيالمخطوط

صعدالذيالساميMilه،nلملتونالرفيعبالخيالللإعجابأو،كبيرعبرانيلنبيبها

اللاهوتية.المفدساتDramatizeليصسرحالسماءإلى

يقال،أفلاطونإلىأرسطومنالمتحررالفكرتحولعندماالنهضةعصروفي

ولايرفمقأنالثامنكليمنتالبابانصحقدBellannineبيلارماين)الكاردينالبأن

موائمايكونلنأنهبالطبعقاصدأ،الإنجيللحقائقكثيراالمقاربةالفلسفةيشجع

اليالتهثليثعقيهدةعلىزمياتقدممجرداإنسانيانظاماترعىأنللكنسمةبالنسبة

تزويدفيالتأخيرمنالمزيدأنالمحتملمنليسأو،الوحيعنالصدورتدعي

جامعةأنفيهمعارضنقدبتوجيهيوحيقد،أخنوخلسفرالأثيوبيبالنصالعالم

تتجاهلروماجعلالذينفسهللسببالعبرانيالنبيأهملتقدأكسفورد

.؟الأثينيالفيلسوف
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سفر،لورانسالأساقفةرئيسجمةقيوضعت-حالكلعلى-لانوا

تقديربعدمالكاثوليكيقومولربما،الإنكليقلةقراءحيممتناولفيأخنوخ

لكن،لكيهستهمالمعصومالشرعيالنصفيموجوداليسأنهأساسعلى!محتوياته

مفاهيمهموالذين،الكنسيالإصلاحبمادئيتمسكونالذين،البروتستانت

إدخالمنلهملابد،المنطقعلىإلاعتمادلقبولميالة-عليهبناء-للمسيحية

المسيحية.فيالطبيعمةفوقالقوىتقديرإعادةأو،الأنبهياءبينأخنوخ

الكنسيللإصلاحمدينونأننايتذكروأأنأخنوخسفرلقراءبالنشةالمهمومن

منللناسمتوفرةغيرقبلمنكانتالتي،المقدسةللادابمستقلةدراساتبقيام

لمدةأهملالذيأخوخسفرالانولقف،المترجمةوغيرالميتةاللغاتنسيانخلال

ولبقى،الدينيةالحميقةورأءوالساعينالحديثينالباحثينمعمتناظرةعلاقةفيطوللة

تدينإليهالذي،الذاتيبالحكمالمتعلقالحقذا!كممارسةبشأنبقرائهمتعلقاالأمر

للإيمانمنهلابدالذيللتلطيفالحياديالتقديربوساطة،ابوجودهالبروتستانتية

قدأعمالفيوجدتقدالوحيإلىالمعزوةوالأفكاراللغةأنباكتشافاتالمتربط

صنفتلكنها،وحيأنهاعلى!بلوهاقدوالرسلالإنج!ليونكان،قبلمنوجدت

الأبوغرفاهـلة.المنتجاتبينالحديثيناللاهوتيينقبلمن

منمزلدتحتنزالماونراجعهاأخنوخسفرطباعةأوراقنصححونحنكناا

للشاةالرمزيةالحكايةوجدناوهكذا،الجديدللعهدالمقدسةبالكتاباتبعلاقتهالتأثر

بداهةأنها،المفترسهوالذثابالمرتزقالحارسمنالصالحالرإعيقبلمنأنقذتالتي

،أخنوخسفرمنوالثمانينالتاسعالإصحاحمنالرابعالإنجيليقيمناستعيرتقد

مولاهم،قدومقبلولدمرونهاالشاهيقتلونوهمالرعاةبتصويرالكاتبقامحيث

أعني،وسريمغلقالانحتىهوالذيالن!صلذلكالحقيقيالمعنىكشفتموبذلك

قبليجاءمن"كل:قولهالرمزيةJohannineجوهاناينحكايةفيوردالذيالنص

المجازيينالرعاةإلىبديهيةإحالةإلاننتتعفيهالغةوهذه"وحراميةلصوصاكانو!

.أخنوخعندالرمزيين
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الاولالإصحاح

سيكونونالذين،والمستقيصينالمختارينباركهوكيف:أخنوخالمبارككلمة-

كان.واللاريانيين،الأشرارجميعويرفضون،الاضطرابوقتفيموجودين

وأثاء،العينينمفتوحوهو،وتكلمأجاب،الربمعكان،مستقيمارجلأأخنوخ

الملائكة.أرانيههذا.السمواتفىمقدسةلرؤيامشاهدته

هذافييحدثلنالذيذلك،رأيتهماوفهمت،الأشياءكلسمعتأنامنهم-

المختارين.لصالح،طوللةمدةبعدسيخلفجيلفيبل،الجيل

المقدس،مسكنهمنيرحلسوفالذي،وتحدثتمعهتكلمتأنالصالحهم-

العالم.رب،القديروالوأحد

فيويتجلى،حعثودهمعويظهر،سيناءجبلفوقيمشيسوفالانمنذالذي-

.السماءمنقدرتهقوة

مرعولين.سيكونواوالحراس،خائفينسيكونونالجميع-

العاليةالجبال.الأرضنهايةإلىحتى،عليهميستوليسوفوارتعادكبيرخوف-

عسلقرصذوبانم!ثلتذوب،كئيبةالمجيدةوالهضاب،مضطرلةتكونسوف

وأثناء،تهلكسوففيهاالتيالأشياءوكل،تختفيسوفالأرض.اللهبأمام

المستقيمين.جميععلىحتى،الجميععلىالقضاءينزلسوفذلك

سيمارسونحوهم،المختارينعلىسيحاقظسلامأ:يعطيسوفإليهمإنما-

الرحمة.

الألوهيةوسناء،ومباركينسعدأءسيكونون،الربإلىالمنتمينجميععندها-

ينيرهم.سوف

الثانيالإصحاج

وليدمر،عليهمالقضاءليمارس،قديس!يهمنملافعشرةمعواصلإنه،انظروا-

عمل،قدريانيولاذنبهوشيءكلأجلمنالآثمينجميعوليعاقب،الأشرار

.ضده)1(واقترف

رسالته.فييهوذاقبلم!اقت!قدهذا(
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الثالثالإصحاج

.هناكيجريمايعلمونالسمواتفيالذينجميع-أ

ويغيبيشرقمنهاكلاأنأي،مساراتهاتغيرلاالسماويةالمنيراتأنيعلمونهم-2

يرونهمتلقوهاالتيللاوامرخرقدونمن،المحددوقمهاقيواحدةكل،بانتظام

نهايتها.حتىبدايتهامنهناكيجريماويفهمون،الأرض

:والشتاءالصيفيرونهم.ظهورهوقتفيثأبتللربعملكلأنيرونهم-3

تنعشها.والأمطار،والأندأء،الغيوموأن،بالماءمليئةكلهاالأرضأنللاحظون

الرابعالإصحاح

،للسقوطورقةوكل،للذبولتظهركيف،شجرةكلورأواقدروالقد

القدممنتنعظرالتيوهي،لأوراقهاطارحةغيرهيالتي،شجرةعشرةأريعباستثناء

ثلائة.أولشتاءينجديدةأوراقظهورإلى

الخامسالإصحاج

ذلكوأثناء،تمامابدايتهامنذعليهاالشمسوأن،الصيفايامقدرواومجددا

قدالأرضتكونووقتها،المحرقةالشمسبسبب،ظليلةوبقعةكطاءعنتبحثأنت

ولاالأرضعلىلاالسيرعلىقادرغيرأنتوأصبحت،الحرارةبحمىاحترقت

.الحرارةلتلكنتيجة،الصخورعلى

السادسالإصحاح

،مغطاةوتصبح،الخضراءبأوراقهاتكسىعندماالأشجارأنكيفقدروالقد-أ

يفعلهو،الأبدالىيعيشالذيأنوعلموا،شيءكلوفهموا،الفاكهةوتنتج

أجلك.منالأشياءهذه

وثابتة،،لهخاضعةوهي،أعمالههيموجودةسنةكلبدأيةلدىالأعمالإن-2

.تحدثالأشياءكلالربقدروكما
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علىكلعملياتهاأكملوابعضهامعوالأنهارالبحارأدطكيفأيضأشاهدوالقد-3

حده.

علىوتفتريتأثمبل،اللهو!اياتنفذلاأنككما،بصبرتتحمللاأنتلكن-4

جلالته.ضدأفواهكممنتقذفونهاالتيالكلحاتهيومؤذية،عظمته

.سلامللثيكونلن،القلبفيالذابلانت-5

الدائمةواللع!نات،تفنىسوفحياتكوسني،تلعنهاسوفأيامكعليهوبناء-6

الرحصة.علىتحصلىلنوأنت،تتضاعفسوف

الأبرأرلجميعالدأئمةاللعناتمعسلامكعنتتخلىسوفالأيامتلكفي-7

سرمديأ.بهاتلعنسوفلعناتوهي،والمذنبين

اللاريانيين.معبهاتلعنسوف-8

.الأرضيرثونولسوف،والسلام،والغبطة،النورالمختارونيمتلكسوف-9

تلعن.سوف،المقدسغيرأنت،أنتلكن-01

،يعيشونسوفجميعاهمالذين،المختاهـلنإلىالحكمةتعطىسوفعندها-11

ويمتلكون،بأنفسهمسيتواضعونبل،الغطرسةاوباللاتقوىمجددايأثصواولن

.الاثاماقترافيكررواولن،الحكمة

ولكن،وسخطعذابفييموتواولن،حياتهممدةطواليدانوالنولسوف-12

حينفي،بسلامالشيخوخةسنالىيصلونولسوف،تكتملسوفأيامهمجملة

امتدأدجميع،الأبدإلى،السلامومعالغبطةمعسعادتهمأيامتتضاعفسوف

بقائهم.

الثانيأالقسمأالسابعالإصحاج

لهم،البناتولدت،الأيامهذهفيالناسابناءعددتضاعفبعدماحدث-أ

.وجميلاترشيقات

للأخر:احدهمفقال،بهنمتيمينأصبحواشاهدوهنالسماءأبناءالملائكةوعندما-2

.أبناءننجبودعونا،الرجالبناتمنزوجاتلأنفسنانختاردعنا،تعال!
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JUساميازأقائدهمإنثم-3 Samyazaلتنفيذتتعرضونريماأنكمأخشىأنا:لهم

.المخاطرةهذه

.كعيرأالموجعةالجريمةهذهمثلمنأعانيوحديأناوسوف-4

جميعا،نقسمسوفةوقالواأجأبوهلكنهم-5

الذيمشروعناسننفذبل،نيتنانغيرلنسوتإننا،متبادلةبلعناتأنفسناونربط-6

عليه.عزمنا

جميعاعددهمكان.متبادلةبلعناتأنفسهموريطوا،جميعاأقسموأإنهمثم-7

.ArmonحرمونجبلقمةهيالتيArdisأرديسعلىنزلوأوقد،مائتين

متبادلة.بلعناتأنفسهموريطوأ،أقسموالأنهم،حرمونيدعىالجبلذلكصارولهذا-8

أورأكاباراميل،قائدهمكانالذي،ساميازا:مقدميهمأسماءهيوهذه-9

Urakabarmeel،اكيبيلAkibeel،راموئيل،!+،أولأعتامئيلRamuel،

رميرزأ،Asaelئيلسام،Saraknyalلكنياسارأ،Azkeelأزكيل،Dane]نيلدا

Armers،لترامباBatraal،وبيزا،ولول!ولعنيحناZavebe،وللمساسا

Samsaveel،ئيليرتأاErtael،توريلTurel،ئيليومياYomyaelزيالراأ

Arazyal.معهم.جميعاكانواوالبقية،ملاكالمائتيرؤساءهؤلاءوكان

ومعهن،بالاقتراببدأواواليهن،لنفسهأختارواحدكل،زوجاتاتخذواإنهمثم-15

.والأشجارالجذوروتقسيم،والتعاويذالسحروعلموهن،وتعاشرواتعايثوا

.مرداولدنحملناللائيوالنساء-11

أنتجهالذيكلهؤلاءوالتهم،ذراعثلاثمائةمنهمماردكلتامةطولكان-12

إطعامهم.الممكنغيرمنباتحتى،العاملونالرجال

التهامهم.اجلمن،الناسضدأنفسهمحولواعندها-13

يأكلواححى،والأسماك،والزواحف،والحيوأنات،الطيوربجرحوبدأوا-14

هأ.ءمادوليشربوا،خرتلوماحدوالحومها

المسمقيمين.غيرالأرضوبختثم-15
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الثامنالإصحاح

والخناجر،،السيوفصنعالناسAzazyelعزازيثيلعلمذلكعلىعلاوة-

،والتزيينات،السواراتوصناعة،المرأيأ)1(وعمل،والدروع،والترسة

جداثميننوعكلمنالحجارةواستخدام،الأهدابوتجميل،الطلاءواستخدام

متغيرأ.العالمأصبحوهكذا،الأصبغةأنواعوجميع،ومختار

منسبيلكلفيوفسدوا،واذنبوا،الفسوقوتضاعف،التقوىعدموأزدار-

سبلهم.

.الجذورومقسمي،السحرةجميعAmazarakأمازاراكوعلم-

السحر.حلAremersأرميرزوعلم-

.النجوممراقبيBarkayalبركايالوعلم-

.العلاماتAkibeelأكيبيلوعلم-

.النجومعلم+ولأول)عتمئيلوعلم-

لقمر.احركةAsaradelساراديلموعلم-

.السماءالىصوتهمووصل،فصرخوا،دمرواالناسولأن-

التاسعالإصحاح

نحوالسماءمننظرواوأوريئيل،وسوريال،ورافائيل،وجبرائيلميكائيلإنثم-

التيالمظالموجميع،الأرضعلىسفكتالتيالدماءكميةورأوا،الأسفل

صرأخهم.صوتانه:للاخرأحدهموقال،عليهاحملت

.السماءبابحتىصوتهاووصلأولادهامنحرصاالتيالأرضوصرخت-

قائلة:تشتكيالناسأرواح،السماويونالمقدسونايهالكمبالنسبةوالان-

سيدأنت:الملك،لمولاهمقالواإنهمثم.علواا!ثرمعلناالعدلاضمنوا

أبدلىالى،الابدينأبدإلىمجدكعرش.الملوكملك،الأريابرب(السادة

وممجد.مباركأنت.وممجدمقدساسمكالابدين

خلفهم.هومايرونجعلهمأي(1)
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مفتوحشيءوكل،شيهكلعلىالسلطةتمتلكأنت.الأشياءكلصنعتأنت-4

عليك.يخفىأنيمكنشيءمنوما،شىءكلترىأنت.أمامكومعروض

علىالظلممنصنفكلعلمأنهوكيف،عزازيئيلصنعهالذيرأيتأنت-5

.السمواتفيالمعمولةالأشياءاسرارجصيعللدنياوكشف،الأرض

الذينعلىالسلطةمؤخراأعطيتهأنتالذيوهو،السحرأيضاساميازاوعلم-6

معهن،وأضطجعوا،الرجالبناتالىجميعأذ!وألقد.معهيتعايشون

مدنسين.وأصبحوا

لهم.الجرأئموكشفوا-7

.المردولدنالنساءذلكومثل-8

وبالظلم.بالدمكلهاالأرضامتلأتوهكذا-9

.تصرخإنها،ماتوأالذينأرواحإلىانظروالان-15

.السماءبابحتىبالشكوىوتجار-11

علىاقترفتالتيالمظالممنالنجاهيمكنهملاأنهكما(يتصاعدوأنينهم-12

.يوجدواأوقبل،شيءكلتعلمإنك.الأرض

إلينا.تتكلملمأنتذلكومع،قبلهممناقترفوالذي،الأشياءهذهتعلمأنت-13

.؟نعملأنعليناالأشياءهذهبسببماذا-14

العاشرالإصحاج

تكلم.الوحيدوالمقدسالواحدالعظيم،سمواالاممعر)نثم-أ

لمك.أبنإلىولعدال!أ!أ!ل!!35أرسايالاليوروبعث-2

نفسك.أخف:باسميلهقل:قائلا-3

سوفكلهاالأرضلأن،الحدوثوشكعلىالذيالتحقيقلهأوضجثم-4

سوففيهاالتيالأشياءوكل،كلهاالأرضتغطيسوفالطوفانومياه،تهلك

تتدمر.

الأرضفيتبقىأنلذهـلتهيمكنوكيف،ينجوانيمكنهكيفالآنوعلمه-5

جميعها.
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،الظلامفيوارمه،وقدمهعزازيئيليداريط:رافائيلإلىالربقالومجددا-6

.هناكبهوألق،Dudoelدوارئيلفيهيالتيالصحراءوافتح

.بالظلامتغطيه،مسننةحجأرةواقذفعليهألق-7

النور.رؤيةيمكنهلاحتى،وجههغط،الأبدإلىيبقىسوفهناك-8

النار.فيبهليلقالعظيمالحسابيوموفي-9

نأيمكنهاحتى،لهاالحياهوأعلن،الملائكة(فسدهاالتي،الأرضأستعد-15

تنتعش.

تدميرجرىبهاالتي،الأسرارلجميعنتيجةيهلكوالنالرجالأبناءجميع-11

أولادهم.إلىعلموهاوالتي،الحراس

تعزىهذاعلىإليهالذي.عزازيئيلتعليمتأثيربسببفسدتقدكلهاالأرض-12

كلها.الجريمة

أبناءلهالى،المشجوليندىالىاللادغينإلىاذهب:أيضاالربقالجبرائيلهـالى-13

وأثرهم،اجبهم،الشاسبينمنالحرأسوأبناء،الفسوقأبناءودمر،الفسوق

تكونلنالأيامطوللأن،متبادلةبمذبحةيهلكوندعهم،الاخرضدواحدا

لهم.

فيمارغباتهمعلىيحصلوالنمباءهملكن،جميعاإليكيضوسلونسوفإنهم-14

منهمواحدكليعيشأنينبغيوأنه،أبديةبحياةيأملونسوفلأنهم،بهميتعلق

سنة.خمسمائة

وإلى،جريمتهلهوأعلنساميازاامفالى:لميكائيلالربقالهذاومثل-15

طهارتهنيدنسواحتى،النساءمعتعايشواوالذين،معههمالذينالاخرين

سبعينلمدةغلوهم،محبوبيهمهلاكيرونسوفسيذبحوناولادهموعندما

الذي،القضاءوحتى،والهلاك،الحسابيومإلىحتى،الأرضتحتجيلا

ويكتمل.،الأبدإلىتأثيرهيدونسوف

سوفإلاحتجازوفي،العذابنارأعماقأعمقإلىيؤخذونسوفإنهمثم-16

الأبد.إلىمحبوسينيقون
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17

18

91

02

21

22

32

24

25

26

27

28

مغلولينيبقونولسوف؟ويهلكونمعهمهويحترقسوفمباشرةهذاوبعد-

.كثيرةأجيالهلاكحتى

بنيعلىطغوالأنهم،الحراسوذرية،المداعبةعلىالمدمنةالأرواحجميعدمر-

البشر.

.الأرضوجهعلىمنوزوالهظالمكلهلاكينبغي-

شرير.عملكلتدميرينبغي-

مباركأ.نتاجها)أ"وأصبح،والاستقامةالبرغرسة-

بغبطة.ينغرسانسوفوالاستقامةالبر-

ولد،ألفينجبواأنإلىويعيشونالشكرجميعاالقديسونيقدمسوفووقتها-

تكونسوفالأيامتلكفي.بسلامسبتهميكتملوسوف،كلهاشبابهممدةأثناء

ومليئة،بالأشجارمغروسةجميعهاستكون،بالأبرارمزروعةكلهاالأرض

فيها.تزرعسوفمفرحةشجرةوكل،بالمنافع

إلىثماراستعطيفيهاتزرعسوفالتيوالكرمة،الكرومتزرعسوففيها-

وأحدوكيل،كيلألفكيللكلينتجسوففيهايزرعسوفبذروكل،التخمة

الزيت.منعصراتعشريعطيسوفالزيتونمن

ومن،الجرائمكلومن،اللاعدالةأنواعجميعومن،الظلممنالارضطهر-

.الأرضمنامحقهم،عليهاأقترفالذيالدنسومن،اللاتقوى

ليالأممجميعتقدموسوف،أبرارأالناسأبناءجميعيكونسوفعندها-

تعبدني.وسوف،وتباركنى،الرلانيالتشرلف

كلومن،جريمةكلومن،كلهالفسادمننظيفةتكونسوفالأرض-

إلىجيلمنعليهاالطوفانثانيةأناأرسللنأننيكما،المعاناةومن،العقولات

الأبد.الىجيل

دفزلونوأجعلهم،السماءفيهىالحيالمباركهكنوزأفمحسوفالأدامدلكفى-

وجهودهم.الإنسانأعمالجميعوعلىالأرضعلى

والاصتقامة.البروعمل:أخرىرواية())
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وقي،الدنياأيامجميعفيالرجالأبناءمعيتعايشانسوفوالإنصافالسلام-2

أجيالها.منجيلكل

عشر(حاديإصحاحهناك)ليس

الثالثأالقسمأعشرالثاليالإصحاح

أينالناسأبناءمنأحديعرفلممختفيأ،أخنوخكانالأشياءهذهجميعقبل-

.حدثالذيوماكانوأينمختمأ،كان

أيامه.فيالحراسومع،المقدسينالاحادمعكليامشغولاكان-

.السلاموملك،العظيمالربمباركااخنوخأناكنت-

الكاتب.اخنوخيدعونن!الحراسأيت

الذين،السماءحراسواخبرأذهب،الأبراركاتبيا،أخنوخ:ليالربقالثم-

.النساءمعتدنسواوالذين،المقدسةالسرمديةومراكزهم،العاليةالسماءهجروا

فسدواوالذين،زوجاتلأنفسهمباتخاذهم،الناسأبناءيفعلمثلماوفعلوأ-

.الأرضعلىكثبرا

.الذنوبغفرانعلىولا،الأرضعلىالسلامعلىقطيحصلوالنأنهمذلك-

تدميرعلىينوحونوسوف،محبوشمذبحوسيشهدون،بأبنائهميغتبطوالنلأنهم

.والسلامالرحمةعلىيحصلوالنلكنهم،الأبدالىيتوسلونوسوف،أولادهم

عشرالثالتالإصحاح

كبيرحكمقرار.السلامعلىتحصللنأنت:لعزازيميلوقالتابعأخنوخإنثم-

يغلك.سوفضدكصدر

عملتها.التيالمظالمبسبب،لكوالابتهال،والرحمة،التفريجيكونولن-

إلىكشفتهاأنت،والذنوب،والطغيان،التجديفأعمالمقعملكلوبسبب-

.الناسابنأء

بعضهم.معجميعاإليهموتحدثتتركتهإننيثم-

..ويرتجفون،مرعوبينجميعأوأصبحوا-

http://kotob.has.it



،الغفرانعلىيحصلونعلهم،تضرعمذكرهكمابةإمكانيةمنييلتمسون-

ذلك،السماءربأمامالىتصعدعلهاأدعيتهمعنمذكرةأناأعملأنوإمكانية

بسببالسماءإلىأعينهمرقعأو،مخاطبتهالحينذلكمنذيمكنهملاأنفسهمأنهم

أجلها.منحكمواالتي،الشائنةمثامهم

شيءكلأجلومن،أرواحهمأجلمنوالتماساادعيعهمحولمذكرةكتبتإننىئم-

والراحة.العفوعلىيحصلونعلهم،توسلاتهمموضوعأجلومن،عملوه

اليمينعلىالموجودةDanbadanدانبادانمياهفوقواستمرلت،المسيروتابعت-

نائما.وقعتحتى،أدعيتهممذكرةوقرأت،حرمونغرليالى

وشاهدت،الأسفلنحووخررت،فوقيظهرتورؤيا،إليئجاءمنامأورأيت-

وعندما.وأوبخهم،السماءأبناءالىاحكيهاانيمكننيحتى،عقوبةرؤيا

فييبهونووقفوامعهمأجتمعواقدكانواكلهم.إليهمذهبتاستيقظت

محجولة.ووجوههموسنير،لبنانبينالقائمةOubelseyaelأوبلسيائيل

ومناهي.،رأيتهاالتيالرؤىكلبحضورهموحكيت-أ

.السماءحراسواوبخ،بركلماتهيالميالكلماتبهذهاتفوهوبدأت-أ

عنتمرالرابعالإصحاج

لذأكتبعأ،للدنياالعائدين،الحراستأنيبوسفر،الاستقامةكلامسفرهوهذا-

أنني،مناميفيواناتصورت.الرؤيافيوعظيممقدسهوالدي،بهامرالذي

أفوأهفىالقديرالواحدوضعهالذي،وبنفسي،جسدلسانمعأتحدثالان

به.التكلميمكنهمحتى،الرجال

وهكذا،الفهمكلمةإدراكتدرةالناسوأعطىخلقحسبما.بالقلبهـلفهم-

وأريت.التماسكمكتبتلقد.السماءابناء،الحراستأنيبقدرةوأعطانيخلق

قأئمة.الدنيامادامت،إليكميمنحلنمطلبكمانفي،رؤيايفيإياها

إليكم.يمنحلنمطلبكم،عليكمالحكمص!ر-

الأرضعلىبأنهقالهو؟السماءالىأبدأتصعدوالن،فصاعداالوقتهذامن-

قائمة.الدنيامادامت،يغلكمسوف

-58-http://kotob.has.it



بل،تمتلكوهملنإنكم،المحبولينأولادكمتدميرتشاهدونسوفهذاقبلولكن-5

بالسيف.أمامكمسيسقطون

أنفسكم.أجلمنولا،أجلهممنالتضرعمنتتمكنوالنوأنتم-6

كحبعه.أناالذيالسفركلام.بصمتوتتوسلونتبكونسوفبل-7

الي.رؤياظهرتوهكذا-8

البرقونور،معوهجةونجوما،دعوأنيوضبابأغيوماالروياتلكفيشاهدت-9

طيراني،ساعدتالرؤيافيالرياحأنحينفى،الأمامنحوحلىوضغطدفعني

تقدمي.سرعةمنوزادت

حجارةمنبنيجدأرإلىوصلتحتىوسرت.السماءالىعاليأبيارتقوالقد-15

برعب.يصيبنيبدأ،بهأحاطمتذبذبلهب.الكرششال

دخلت.أناالمتذبذباللهبهذافي-11

جدرانه،.الكرسمتالحجار!منايضأمبني،واسعمسكنمنواقترلت-،2

.الأرضكانتالكرششالومن،الكرشمتالحجارةمنمشكلرصمهوكذلك

نارمنكروبييونكانوبينهم،البرقوأنوار،متوهجةنجوممظهرسقفهوامتلك

بالنار.ال!تهبتوبوابته،جدرأنهحوليحتوقكانلهيب،عاصفةسماءفي

يكنلم.الجليدمثلوباردا،النارمثلحارأكانالمسكنهذأالىدخلتوعندما

عليئ.استولىارتجافيسببوخوف،قهرثيالرعب.حياةأولغبطةأثرهناك

رأيت.الرؤيافي.وجهيعلىوسقطت،وارتعدتارتجفتبعنف-13

مفتوحاكانلهمدخلوكل،السالفمنأوسعمسكضأهناكأنوشاهدت-14

متوهج.لهبوسطفيبنيقد،أمامي

الى،العظمةوفي،الفخامةوفي،ألمجدفي،نقطةكلفيمتفوق،جدأعظيم-15

اتساعه.أوعظصتهلكمأصفألىالممكنغيرمنانهحد

سقفهعرضفي،متوهجةونجوم،بروقكانتوفوقها،نارعلىأرضهكانت-16

ملتهبة.نار

عظيم.حرشعلىيحتويأنهورايت،مساحتهقياستوليتويعناية-17
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الساطعة،الشمسفلكمحيطهشابهحينفي،الصقيعمظهرمثلكانمظهره-18

الكروييين.صوتهناكوكان

اللهب.منانهارصدرت،الجبارالعرشهذاتحتمن-91

الممكن.غيرمنكاناليهتنظرأن-02

عليه.جلسالمجدفيعظيمواحد-24

الثلج.منبياضاوأشد،الشمسمنوألقأسطوعأاكعرثوبهكان-22

لاأنهكما(والألقوالمجد،وجههلمشاهدةالدخولعلىقادرأكانملاكمنما-23

حوله.منملتهبةناروكانت،ينظراليهأنفانأييستطيع

منواحدمنماولذلك،أمامهبالارتفاععظيمحجمذاتناراستمرتوأيضا-24

عشراتبينمنوذلك،اليهألوصولعلىقادرأكان،بهمحيطينكانواالذين

،أبدامحتاجةتكنلممقدسةمشورةداليه،أمامهكانواالذينملافعشرةلافم

فيسواءعنهكثيرأيبتعدوالم،منهمقرلةعلىكانواالذينالمقدسينفإنذلكومع

معكثيراتفدمتأيضاوأنا.عندهمنيتحركوالمأنهمكما،النهارفيأوالليل

الىاقترب:قائلادعانيبفمهالرب)نثم.أرتجفوكنت،وجهيعلىحجاب

المقدسة.كلمتيعندإلى،أخنوخياهنا

موجهةعينيكانت.المدخلإلىحتىأقتربوجعلنى،الأعلىإلىورفعني-25

.لأرضانحو

عشرالخاصم!الإصحاج

أنت،المستقيمأخنوخيا،خائفاتكنولا،اسصع:وقالوتكلم،خاطبنيثم-أ

السماءلحراسوقلاذهب.صوتيواسحع،هناالىاقترب،المستقيمينكاتب

لا،الناسأجلمنتصلواأنعليكم،أجلهممنلتصليهناإلىبكبعشواالذين

أجلكم.منالناسيصليأن

واضطجعتم،الأبدإلىستدومالتي،والمقدسة،العاليةالسماءهجرتمأنكمبما-2

،زوجاتلأنفسكمواتخذتم،الناسبناتمعأنفسكمدنستمأنتم،النساءمع

.اتقياءغيرأولاداوأنجبتم،الأرضابناءمملوتصرفعم
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أنفسكمدنستمقد،أبديةهيحياهوتمتلكون،مقدسين،روحانيينكونكمأنتم-3

يفعلمثلماوفعلتم،الناسدماءفيوفسقتم،فسوقدماءوأنجبتم،النساءمع

.ودملحممنالذينأولئك

.وهلكواحالكلعلىهؤلاءومات-4

أولادلهميلدوأن،معهنالتعاشريمكنهم،زوجاتبإعطاثهمأناقمتولذلك-5

.الأرضعلىيجريأنيمكنهذاوأن،مهن

تكونوالاوأن،أبديةهيحيأةتمتلكون،روحانيينالبدأيةمنصنعتمأنتمإنما-6

الأبد.الىللموتخاضعين

.السماءفيومسكنكم،روحانيونلأنكم،لكمزوجاتأعمللمأنالذلك-7

اروأحأالأرضعلىيدعونسوف،وجسدروحمقولدواالذينالمرد)نوالآن-8

منتصدرسوفالشريرهالأروأح.مساكنهمتكونسوفالأرضوعلى،شريرة

بدايتهم،كانتالمقدسينالحراسمن،الأعلىمنخلقوالأنهم،أجسادهم

الأشراروبأرواح،الأرضعلىيكونونسوفشريرةأرواحأ.الأولوأساسهم

الأرضعلىإنما،السماءفيتكونسوتالسماءأرواحمساكن.يدعونسوف

.الأرضعلىولدواالذين،الأرضيةالأرواحمساكنتكونسوف

وسوف،تحادل،تسقط،تفسد،تظلمسموفغيوممثلتكونسوفالمردأروأح-9

.الأرضعلىتكدم

عطاشى،يكونونوسوف.يأكلونسوفطعاممنما.نحيبأيسببونسوف-15

،النساءوضد،الناسأبناءضدقطيقوموالنولسوف،مخفينيكونواوسوف

والدمار.الذبحأيامخلالجاؤوالأنهم

عشرالسادسالإصحاج

أجسادهمدعوأ،أجسادهممنأرواحهمتغادرحيثما)نه،المردلموتبالنسبةو)نه-،

الفناءيومحتى،يهلكونسوفهذاوعلى.حسابدونمنهالكةهيالتي

.الأتقياءوغيرالحراسينالسوفدماروسيقع.الكبيرللعالمالعظيم
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فيكانواالذين،أجلهممنلتصليأرسلوكالذين،للحرأسبالنسبةإنهوالآن-2

.السماءفيالبداية

ذلكمع،لكمتظهرلم-حالكلعلى-السرلةالأشياء،كنتمالسماءقي:قل-3

.مستنكرةاسراراعرفتملقد

البشروبنيالنساءالأسرارتلكوجعلت،قلويكمبقساوةنساءالىهذاوحكيعم-4

.الأرضعلىالشروريضاعفون

قط.السلامثانيةتنالوالنلهذا:لهمقل-6

الرابعأالقسمأعشرالسابعالإصحاج

رغبواوعندما،مشععلةنارمظهرهناككانحيث،الأماكنأحدفينهضوالقد-أ

البشر.شبهأخذوا

.السحاءالىقمتهوصلت،جبلإلى،مرتفعةبقعةالىحملونيلقد-2

هيكانتحيث،المكانأطرافأقصىعندرعدومننورمنأقراصأورأيت-و

وكل،نارمنوسيف،جعبتهمفيوسهام،نارمنقوسهناككان.الأعمق

النور.أصنافمنصنف

غيابجميعتتلقى،الغربفيناروالى،يبقبقجدولإلىرفعونيإنهمثم-4

باتجاهبحرفينفسهويفرغ،الماءمثليتدفق،نارمننهرإلىووصلت.الشمس

.الغرب

تهاجرحيثإلىوذهبت.كبيرظلامإلىوصلتحتىواسعنهركلرأيت-5

تصدرمنهالذيوالمكان،الشتاءتشكلالتيالظلامجبالورأيت،الأجسادجميع

هاودة.كلالىالمياه

.الأعماقوفوهات،العالمفيالأنهارجميعمصباتأيضأرأيت-6

عشرالثامنالإصحاح

جميعتقلينفييسهمونأنهممتصورأ،الرلاحجميعأوعيةرأيتثم-أ

.الأرضأساسحفظوفي،المخلوتات
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.الأرضزواياتدعمالتيالصخرةوقست-2

.السماءوقبة،الأرضتحملالتيهي،رياحأريعةأيضأورأيت-3

العالبة.المجب!ةالسماءنحنلىالنيالرباحورأبت-4

.السماءأعمدةوتشكل،والأرضالسماهوسطفيمنتصبة-5

تغيب،النجوموجميعالشمسفلكوتجعل،السماءتحركالتيالرياحورأيت-6

.الغيومتحملالتيالرياحشاهدتالأرضوفوق

وطريقهم.ممرالملائكةورأيت-7

نحوالسيرتابعتإننيثم.فوقهاالسماءقبةالأرضطرفعندوشاهدت-8

.الجنوب

ثلاثة،رائعةحجارةمنمشكلةجبالستةوالليلالنهارمنكلفيتحترقحيث-9

.الجنوبنحووثلاثة،الشرقنحو

وكان،اللؤلؤمنكانلهمأو،مرقشحجرمنالشرقباتجاهكانواوالذين-15

وصلتط.حمراءحجارةمنكانواالجنوبباتجاهكانواالذين.الأثمدمنالثاني

وكانت،المرمرمنصثكلعرشوهو؟الربضريف!مثلاسمماءأإلىوسطاهن

.الجبالجميعنوقتلتهبنيراناأيضا:شاهدت،الأزرثالياقوتمنقمته

تتجمع!نتحيث،واسعةلمنطقةالى"خر%بابعلىأمكاشاهدتوهناك-أ،

.المياه

.للسماءاكاريةالأعمدةفيعميقة،أرضيةينابيعشاهدتذلكومثل!12

الأعلىفيليسلكن،عدددون!تنزلتانأ،فيشاهدتالسماءأعمدةوفي-13

قبةلافوتهتكنلممكاناشاهدتأناأيضأالينابيعهذهوقرب.العميقفيولا

ضلىشيءأيولا،فوقمياههناكتكنولم،تحتهالصلبةالأرضولا،السماء

خاوية.انبقعةكانتبل،الطرف

اليئ.تتوسلوأرواحا،كبيرةملتهبةجبالثلنجومس!بعةهناكوشاهدت-14

سجمت،والأرضالسماءفناءحتى،المكانهفأيكونسوفا&لاكاطقاثم-15

.ءلسصاوخم!،لنجوما
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حلولقبلالرباوامرخرقتالتىالجومهيالنارفوقتدورالتيوالنجوم-أ

وغلهم،عليهمغاضبأكانلذلك.الموائمموسمهمنييصلوالملأنهم،وقتهم

سرية.سنةفيجرائمهمفناءوقتحلولحتى

عشرالتاسعالإصحاج

قبل.منقادتهمأسماءعينت،نساءمعتعاشرواالذينالملائكةهنا:اوريلقالثم-

،الذنوباقترافهمفيوتسببوا،يأثمونالناصجعلواالمظهرفيكيرينولكونهم-

العظيماليومفيلأنه.للربالتضحيةمثلالشياطينإلىأضحياتعملواوهكذا

سوفوزوجاتهم،يفنواحتىعليهميقضىسوففيه،حسابهناكيكونسوف

بهن.يرحبواحتى،السماءملائكةضللناللائيوهن،عليهنيقض

قادراكانإنسانمنما.الأشياءجميعنهايةشكلرأيتوحديأنا،أخنوخوأنا-

أنا.رأيتهاكمايراهاأنعلى

العشروقالإصحاح

.حرسواالذينالملائكةأسماءهيتلك-

المصائبعلىترأسالذيهو،المقدسينالملائكةمنواحداكان،اورلل-

والرعب.

.الناسأرواحعلىترأسهوالذي،المقدسينالملائكةمنواحدأكان،رافاثيل-

العالمعلىالعقولةأنزلالذيهو،المقدسينالملائكةمنواحداكان،راغائيل-

.والمنيرات

الفضائلعلىترأسالذيهو،المقدسينالملائكةمنواحدأكان،ميكائيل-

الأمم.وأمر،البشرية

الناسأولادعلىترأسالذيهو،المقدسينالملائكةمنواحداكان،ساراكئيل-

.أذنبواالذين

وعلى،Ikisatالإقساطعلىترأسالمقدسينالملائكةمنواحدأكان،جبرائيل-

الكروبيين.وعلى،الجنة
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والعشرونالحاديالإصحاج

مكتملا.كانفيهشيءمنما،مكانالىجولةعملتثم-

بل،المؤسسةللارضولا،الجليلةللسماءالهائلةالأعماللاأشاهدلموهناك-

ومذهلة.،معدة،معزولةبقعة

جبالمثل،بعضهم!عمغلولينسماويةنجومسبعةشاهدتأناأيضأهناك-

ولماذا،ريطواقدالجرائممنصنفلأي:وصرخت.ملتهبةنارومثل،عظيمة

المقدسين،الملائكةمنواحداكانالذيأوريلإنثم؟المكانهذاإلىنقلوا

،تسألأنتلماذاأخنوخ:أجابتوجيهيتولىالذيوهو،معيكانوالذي

أوامرخرقواالذينالنجومهمهؤلاء؟تتقصوقلقأ،نفسكمعسببولأي

لجرائمهم.اللانهائيالعدديكتملحعىمغلولونهناوهم،علواا!ثرالرب

مخر.هأئلمكانإلىذلكبعدانتقلتهنأكمن-

أعمدة.انقسامكانوسطهافي،وتلمع،تلتهب،عظيمةنارعمليةرأيتحيث-

لالكنني،نزولهمكانوعميقأ،الهاويةنهايةحتىبعضهامعتتصارعالنيرانمن

)دراكأيصتطعلمأننيكما،كشفأنعلىقادراكنتعظمتهاولامقياسها

.!للاكنشافصعبهووكم،المكانهذأرهيبهوكم:صرختاننيثم،أصلها

أخنوخ:وقالأجابمعيوكان،المقدسينالملائكةمنواحداكانالذي،أوريل-

هذا؟الالاممكانمشهدتجاه،الهائلالمكانهذاتجاهومندهشمرعوبأنتلماذا

الأبد.إلىبأقونهموهنا،الملائكةسجنهوهذا:قالثم

الخامسأالقسمأوالعشرونالثانيالإصحاج

عظيماجبلاالغربجهةفيرأيتحيث،أخرىبقعةإلىهناكمنمضيت-

بهيجة.اماكنوأريعة،قويةوصخرة،وعاليا

دحرجت،قدكأنهاملساء،كثيراوناعمة،واسعة،عميقةكانتنهايةبلا-

إليها.تنظرأنومظلمةعميقةوكانت
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أجاب-معيكانواالذينالمقدسينالملائكهمنواحداكانالذي-رافائيلإنثم-3

تجمع،سوفهنا،الموتىارواح،الأرواححيثالبهجةأماكنهيهذه:وقال

.الناسأبناءأرواحكلجمعيجريسوفوهنا،شكلواهملهمبالنسبة

لهالى،الحسابيومح!ىوسيشغلونها،سيسكنونفيهاالتي،الأماكنهذه-4

.المحددزمنهم

أبناءأرواحرأيتوقد.الكبيرالحسابحتى،طويلايكونسوفالمحددزمنهم-5

.يتهحونكانواعندما،السماءإلىأصوأتهمووصلت؟موتىكانواالذينالناس

هيمنروح:وقلت-معيكانالذيالملاك-راقائيلمناستوضحت)ننيثم-ل!

.؟تتهموهي،السماءالىيصلصوتهاالتيتلك

الذيوهو،قابيلاخيهقبلمنقتلالذيهابيلروحهيهذه:قائلاأجاب-7

.؟الأرضوجهفوقمنذريتهتدميريجريأنإلى،الأخذلكيتهمسيظل

الإنساني.الجنسذريةبينمنوتزولذريتهتهلكحتى-8

الحكميتعلقوفيما،بهيتعلقفيما،استوضحتانا-عليهبناء-الوتتذلكفي-9

بينعملتتمييزاتثلاثة:أجابهوالاخر؟عنالأولانفصللماذأ:قائلاالعام

الأبرار.أرواحميزتوهكذا،الموتىأرواح

فوقها.نوروبوساطة،ماءوبوساطة.هوةبوساطة:اسميا-15

وبعدما،يموتونعندماوميزتالمذنبينأرواحفصلتنفسهاالطريقةووفق-11

حياتهم.اياميتناولهملنالقضاء،الأرضفييدفنون

زمانحتىلامهممهيواقرةذلكعلىعلاوة.أرواحهمفصليجريهنا-12

أروأحهموالذين،الأبدإلىلعنواالذينوعقاب،وعقابهم،العظيمالقضاء

الأبد.إلىهناكوغلتعوقبت

الذينأرواحبينتمييزأموجوداكانهكذأ.الدنيابدايةمنذالأموركانتوهكذا-13

المذنبين.يومفيولذبحهم،تدميرهمينتظرونالذينوبين،بالشكوىتفوهوا

ولأرواح،المستقبمبنغيرالناسأرواحأجلمنشكلالنوعهذامنوعاء-14

همالذين،لاثمينامعوتعايث!وا،كاملةجريمةلديهمالذينولأرواح،المذنبين
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هذامنيقوموالنأنهمكما.الحسابيومفيتمحقلنأرواحهم.يشبهونهم

.الربباركتإننيثم.المكان

لىإ،الجصيحفوقيحكمالذي،والاستقامة،ألمجدرب،رييتبارك:وقلت-أ

الأبد.والى،الأبد

والعشرودالثالثالإصحاج

.الأرضأقصىحتى،الغربنحو،مخرمكانإلىذهبتأناهناكمن-

لامسارهاينقطعلمتوقفدونمنمتقدمةوتركضتستعرنارارأيتحيث-

هي.كمادومأاستمرتبل،بالليلولابالنهار

.ابدا؟يتوقفلاالذيهذاما:قائلاواستوضحت-

:أجأب-معيكانواالذين،المقدسينالملائكةمنواحداكانالذي-راغائيلإنثم-

.السماءمنيراتجميعنارهي،نحوالغربتسعىشاهدتهاالتيالمسترةالنارهذه:وقال-

والعشرونالرابعالإصحاح

منكلفييشع،نارمنجبلاورأيت(مخرمكانإلىهناكمنذهبتأنا-

منهاوأحدكل،ضخمةجبالسبعةفرأيت،نحوهومضيت،والليلالنهار

الاخر.عنيختلف

تنظراليهم،أنورائعينمشعينكانواجميعا،وجصيلةمشعةكانتحجارتهم-

وضعبكونهاوتمتنت،نحوالشرقكانتجبالثلاثة.جميلاكانوسطحهم

ذلكومثل،نفسهابالطريقةتمتنتالجنوبنحوكانتوثلاثة؟الاخرفوقأحدها

فيكانتالسبعةوالجبال،الآخرمنأحدهايقتربلمعميقةوديانهناككان

أريجذواتوأشجار،عرشمقعدشابهواجميعأهمالطولحيثمن.وسطهم

بهم.أحاطت

الموجوداتأريجمثلهليس،متوقفغيرأريجذاتشجرةهناككانتهؤلاءبين-

.هذهمثلرائحتهاالطيةالرائحةذواتالأشجارمنوأحدةولا،عدنفي

جميلة.ثمارهاوكانت،قطيذبللاوجذعها،وأزهارها،أوراقها
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،بالاحترامجديرةشجرةهذه!انظروا:صرختانا.النخلةعنقودتشبهثمارها-4

منواحداكانالذي-ميكائيلانثم.للعينمممعثمارهاومنظر،جميلةأوراقها

عليهم-ترأسممنواحداوكان(معيكانواالذين،والممجدينالمقدسينالملائكة

:اجاب

.؟الشجرةهذهبرائحةيععلقماحولتتقصىأنتلماذا،أخنوخ:وقال-5

.لتعرفها؟دتساءلانتلماذا-6

بشكلانما،بالتوجيهراغباناشيءبكليتعلقفيما:وقلتأجبتهأخنوخاناثم-7

.الشجرةبهذهيتعلقماحولخاص

سوف،الربكرسييشبهراسهامتدادوالذي،رأيتهالذيالجبلذلك:أجابني8

،السرمديالملك،والعظيمالمقدسالمجدربسيجلسعليهالذيالكرسييكون

.والصلاحالحيرمعالأرضليزرروينزلسيأتيعندما

لن،شهوانيةرأئحةذاتواحدةليست،المقبولةالرائحةذات،الشجرةوتلك-9

الجميعسيهلكعندما،الكبيرالقضاءزمنحمى،لمسهاعلىقدرةهناكتكون

هذهوثمار،والمتواضعينالأبرأرعلىيضفىسوفوهذا،الأبدإلىهـلفنون

فىالحياةتغرسسوفالشمالباتجاهلأنه.المختارينالىتعطىسوفالشجرة

.السرمديالملكمسكنباتجاه،المقدسالمكان

الحلوةورائحتهم،المقدسالواحدفيويغتبطونكثيرايبتهجونسوفإنهمثم-15

مثلما،الأرضعلىطويلةحياةيعيشونسوفوهمالأرضالىتدخلسوف

ولن،يضطربواولن،ليأسواولن،يأسفوالنأيامهمفي)نهمثم،آباؤهمعاش

للعقودة.يتعرضوا

أجلمنالشجرةهذهإعدادهبسبب،السرمديالملك،المجدربأناوباركت-11

)ياها.يعطيهمسوفانهوأعلن،وشكلهاالقديسين

والعشرونالخامسالإصحاج

علىتحتوي،وخصبةبهيجةبقعةوشاهدت،الأرضوسطالىهناكمنمضيت-أ

رأيتأناهناك.هناكمزروعةكانتالتىالأشجارمندائمبشكلمزهرةأغصان
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ورأيت،الجنوبنحويتدفقكان،الشرقيالجانبعلىماءوتحته،مقدساجبلا

عميقةوديانبينهماوكان،ذاكمثلبالارتفاعهوجبلامخر،الشرقفيأيضا

عريضة.ليستلكن

مماثل.جبلذلكمثلهناكتحتوكان،هذامنالغربالىنحوالجبلالمياهجرت-

هناككانتوسطهموفي،تحته-واسعأوأديأيكنلملكنه-وادهناكوكان-

،الوديانهذهوجم!يع.للثلاثةالأخيرالطرففيوجافة،عميقةأخرىوديان

قدشجرةمع،قويةصخرةمنتألفت،واسعةتكنلملكن،عميقةكانتالتي

الىمندهشاوكنت،الوديانونحو،الصخرةنحوالعجبوتملكني.فيهمزرعت

.الحدودأقصى

والعشرونالسادسالإصحاج

والوادي،الأشجارهذهرجميع،المباركةالأرضهذهمعنىما:قلتإننيثم-

.؟بينهمالملعون

هذا:أجاب-معيكانواالذينالملائكةمنواحداكانالذي-أوريل)نثم-

تلفظواالذينكليجمعسوفهنا.الأبدالىالملعونينواديهوالملعونالوادي

سوفهنا،مجدهعنفظةبأشياءوتكلموا،الربضدمقبولغيركلامأبأفواههم

بلادهم.تكونسوفهنا.يجمعون

في:القديسينأمامبالاستقامةبالقضاءهثليضربسوف،الأخيرةالأيامفي-

وفي،الأبدإلى،السرمديالملكالربطيباركونسوفرحمةتلقواالذينإنحين

أيامهم.جميع

ثم.بينهمبتوزيعهاقأمحسبصا،رحمتهأجلمنيباركونهسوفالقضاءزمنوفي-

بي.مراسمهكلماعظمتهوذكرت،إليهبخطاييوتوجهت،الربباركتاننى

والعشرونالسابعالإصحاح

المستويسطحه،الصحراءفيالجبلوسطإلىالشرقنحومضيتأناهناكمن-

شاهدته.الذيفقطهوكان
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عليه.نازلايقفزالماءوكان،إليهأشيرالذيالنوعمنبالأشجارمليئاكان-2

،ونحوالشرقالغربمنكلنحوكثرةشلالاتمنمؤلفشلالهناكظهر-3

.وأنداءمياهالاخرفوقويوجد،أشجارالأولالجانبعلىوكان

والعشرونالثامنالإصحاج

الذيالجبلذلكمنالشرقنحوالصحراءمنأخرمكانإلىذهبتإننيثم-أ

منه.اقترلت

الرائحةذاتالعقاقيرينتجونالذينمنخاصة،الأشجارمننخبةهناكشاهدت-2

بعضأ.بعضهامثلليستوأشجارا،والمرالبخورمنالحلوة

.كبيرةمسافةعلىالشرقيالجبلارتفاعيكنلمفوقهموعليه-3

والعتتمروقالماسحالإصحاح

.أبدأتتبددلاماءوديانمعأخرمكانأشاهدتأناذلكمثل-أ

.يقZasakinonالزنجبيلرائحتهاتشبه،فخمةشجرةشاهدتحيا-2

ومن.طيبةرأئحةذوأتقرفة(أشجارأرأيتأناالأوديةهذهجوانبونحو-3

.الشرقنحومضيتبعدهم

الثلاتونالإصحاج

.Neketroمثلمياهتدفقتمنهأشجارايحتويجبلأمخر،شاهدتإننيثم-أ

شاهدتالجبلهذاوفوق.KalbonebaوكالبونيباSariraساريرااسمهكان

.Alvaالألوىاشجاركانتفوقه،،خرجبلا

إنها،ثماراتنتجوعندما،وقوية،اللوزأشجارمثل،مليئةالأشجارهذهكانت-2

العطور.جممععلىبأريجهامتفوقة

والثلاثونالحاديالإصحاج

جبالسبعةشاهدتأنا،الجبالفوق،الشمالمداخلمسحت،الأشياءهذهبعد-أ

.وبردي،وقرفة،عطرةوأشجار،الصافي(الطيبسنبلأبالناردينمفعمة
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وتابعت،الشرقباتجاهالمساقةبعمقإلىالجبالهذهقممفوقعبرتهناكومن-2

مررتخلفهبعيداسرتوعندما.Erythraeanالأريتيريالبحرإلىذهابي

بينشاهدتالجنةهذهوفي.الأبرارجنةإلىووصلت،Zateelزاتيئيلبالملاك

.هناكمزدهرهوكانت،وكبيرةالعددكثيرةكانتالتيالأشجاربعض،الأشجار

كانتالمعرفهشجرة.وممشوق،متنوعومظهرهم،ودويةمقبولةرائحتهموكانت-3

.كبيرهبحكمةمتمتعايصبح،منها)نسانأياكل)ذاالتىوهى،أيضاهناك

،جداممتازا،العنبتشبهثماراتحمل،الهنديالتمرشجرةاصافمثلوكانت-4

وكم،الشجرةهذهجميلةهىكم:صرختأنا.جيدةمسافةإلىرائحتهاوتمتد

.!مظهرهابهيجهو

شجرةهذه:وتال،أجاب-معيكانملاكاكانالذي-المقدسرافائيلانثم-5

واللذان،قبلككانااللذان،المسنةوأمكالقديمكأبوأكلمنهاالتي،المعرفة

عاريين،باتاأنهمانفسيهماوعرقا،فتحتأعينهماأنوبما،المعرفةعلىحصلا

الجنة.منطردا

والثلاثونالثانيالإصحاح

اخعلفكبيرةوحوشاشاهدتحيث؟الأرضأطرافنحومضيتأناهناكمن-،

الىبالنسبةوكذلك،وأشكالهامظاهرهافيمتنوعةوطيورأ،الاخرعنأحدها

مختلفة.أصوأتذواتاللحن

انتهتوحيث،الأرضأطرافشاهدتأناالوحوشهذهمنالشرقإلى-2

نحويتقدمودطالإلهيةالنجومورأيت،مفتوحةالسماءأبوابكأنت.السماء

جميعاوسجلتهم،البابخارجذأهبودطوهمتعدادهمتوليتوقد.الأمام

أسماءهموكتبت.لأرقامهمتبعأ،نجمبعدنجماخرجواعندمابالتسلسل

الذي،أورللالملاكلىبينحسبماوذلك،ومواسمهموأزمانهمجميعأ

معي.كان

عنهم.تقرلراليودون،جميعأاياهمأرانيلقد-3

وعملياتهم.،وانظمتهم،أسماءهمأيضاليودونا-4
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والثلاثونالثالثالإصحاح

.الأرضاطرأفأقصحتىنحوالشمالهناكمنتقدمت-

كلها.الأرضأطرافأقصعندومجيدةعظيمةأعجويةشاهدتوهناك-

منفصلاتمنهمثلاثةوكانت،السماءفيمفتوحةأبوابأسماويةهناكشاهدت-

وثلج،،وجليد،وبرر،باردةتهبوهي،الشماليةالرلاحخرجتمنهم.بتميز

ومطر.،وندى

البابينمنيهبونكانواعندماولكن،بلطفالأبواباولمنهبثوقد-

.بشدةالأرضفوقهبواوقد.وقوةبعنفيهبونكانوا،الاخرين

والثلاثونالرابعالإصحاح

.الغربباتجاهالعالمأطرافأقصىإلىهناكمنمضيت-

وكانت،الشمالفيشاهدتمثلما،مفتوحةأبوابثلاثةشاهدتحيث-

بالعظمة.متساهـلةخلالهموالممرات،الأبواب

والثلاثونالخامسالإصحاج

ثلاثةشاهدتحيث،الجنوبباتجاهالأرضأطرافأقصىإلىسيريتابتثم-

والريح.،والمطر،الندىخرجمنها،الجنوبنحومفتوحةأبواب

ثلاثةرايتحيث،الشرقباتجاهالسماءأطرافأقصىحتىمضيتأناهناكمن-

منواحدكلخلال.أصغرأبوابفيهموكان،الشرقالىمفتوحةسماويةابواب

،الغربنحوسيرهاوتابعسا،وعبرتالسماءنجوممرتالصغيرةالأبوابهذه

ظهورهم.أزمانمنزمنكلعندذلكوكان،قبلهممنشوهدقدممربوساطة

الذي،المجدربوياركت،ظهروافيهوقتكلباركتأنا،شاهدتهمعندما-

إلىأعمالهعظمةعرضمنيتمكنحتى،والرائعةالعظيمةالعلاماتهذهعمل

وعملياته،اعمالهكلتمجيدمنهؤلاءيتمكنولكلي(الاسأرواحدالىالملائكة

العظيمالعصلتمجيديستطيعواوحتى،قدرتهتأثبرمشاهدةمنيتمكنواولكي

الأبد.إلىويباركوه،ليديه

-72-http://kotob.has.it



أالسادسالفسمأوالثلاثونالسابعالإصحاج

بنمللئيلبنيردبنأخنوخرمهاالتيللحكمةالعانيةالرؤيا،رمهاالتيالرؤيا-

تسلمتهاأناالتي،الحكمةكلمةبدايةهيهذه.مدمبنشيثبناينوشبنكنعان

النهاية،حتىوأفهم،البدايةمنهنا.الأرضقوقيسكنونالذيولأخبرلأعلن

كانواالذينواعتقد.الأرواحرببحضرةتفوهتبهاأناالتيالمقدسةالأشياء

أتكلم.أنحسنأنهأمامنا

يعطلم،الحالىالزمنحتى.الحكمةبدايةنعيقبعدجئناالذيننحنتدعوناولا-

فهمي،لمقدرةوفقا،حكصة،تلقيتهأناالذيذلكأبدا،قبلمنالأرواحالرب

الحياةمنجزءهو،منهتسلمتهأناالذيوذلك،الأرواحربلرضاوتبعا

السرمدية.

العالم.سكانإلىأعلنتهاأنا،رمزلةحكاياتثلاثعلىوحصلت-

والثلاثونالثامنالإصحاج

منيحاكمونوالمذنبون،الأبرارحشدسيتجلىعندما.الأولىالرمزيةالحكاية-

العالم.منمرأىعلىويضطربون،جرائمهمأجل

منينتخبونسوفالذين،أنفسهمالأبراربحضورالاستقامةستتجلىعندما-

سمتجلىوعندما،الأرواحربقبلمنبالقسطاسستوزنالتي،الحسنةأعمالهم

المذنبين؟مساكنس!تكونأين،الأرضعلىيسكنونالذينوالنخبةالأبرارأنوإر

منيكونسوف؟الأروأحبرفصربقامواللذينالراحةمكانسيكونوأين

قط.ولدواقديكونوالمأنهملو،لهمالأفضل

محاكمةستجريوقتها،الأبرارأسرأرعنالكشفسيجري-أيضا-عندما-

والمختارين.الأبرأربحضوريتعذبونسوفالمتقينغيروالناس،المذنبين

أقوياءكونهمعنيتوقفونسوفالأرضيتملكونالذينالزمنذلكمن-

نورلأن،المقدسينسيماءامتلاكعلىقادرلنيكونوالنأنهمكما.وممجدين

.الأرواحربقبلمنمشاهدةوالنخبة،والأبرار،المقدسينسيماء
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تسليمهميجريسوفبل،الزمنلذلكالجبأبرةالملوكتدميريجريلنذلكمع-

والمقدسين.الأبرارأيديفيووضعهم

،الأرواحربمنالمواساةعلىيحصلوالنفصاعداالوقتذلكمنذأنهكما-

اكتملت.قدتكونالعالمهذافيأرواحهمأنبسبب

والثلاثونالتاسعالإصحاح

وسوف،العلياالسمواتمنالمقدسينوجنسالنخبةيهبطسوفالأيامتلكفي-

والغضب،،السخط:أسفاراخنوختسلم.الناسأبناءمعآنذاكذرشهمتكون

والقلق.،سراعال!سفاروأ

الرحمة.علىقطيحصلوالن:الأرواحربقال-

،الأرضوجهفوقالريحورفعتني،نحوالأعلىأتشلمنيسحابةإنثم-

،السماءاقصىفيووضعتني

شاهدتهناك.وأرائكهمالقديسينمساكنأنارأيت،أخرىرؤلارأيتهناك-

يتوسلونوكانوا،المقدسينالأفرادمعوأرأئكهم،الملائكلةمعمساكنهمعيناي

الماءمثلالأبراركانالأثناءتلكوفي،الناصأبناءأجلمنويصلونويبتهلون

الحالسيظلوهكذا،الأرضفوقتوزعتالندىمثلورحمة،أمامهميتدفقون

الأبد.دالىالأبدالىمعهم

والاستقامة.،والإيمان،والصدق،الاختيارمقامعينايرأتالوقتذلكفى-

الأبدإ!ى،الربحضرةفيوالمختارين،المقدسينعدديكونسوفإحصاءبلا-

الأبد.لىالى

أمامه،غنوأوالمختارينالمقدسينكل.الأروأحربجناحيتحتمسكنهمرايت-

اسمتمجدوشفاههم،بالتبرلكاتمليئةأفواههمكانت؟النارلهبيمثبهمظهرفي

أمامه.سرمديأالأبراروسكن.الأرواحرب

ميراثىكانهناك.المسكنذلكإلىروحيوتشوقت،بالبقاءرأغباهناككنتأنا-

.الأرواحربأمامفزتولهذا،السالف
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لأنه،والثناءالمباركةمعوأطرشهالأرواحربأسممجدتأناالوقتذلكفي-9

الحميد.لرضاهوفقا،والثناءالنبريكمعأقامه

مبارك:وقلتباركتأنا.تأملاتيعينيفيطويلزمنمنذالمكانهذاكان-15

ومن،خلققدالعالميكونأنقبلالبدايةفي.الأبدالىالبدايةمنمبارك،هو

معرفته.نهايةدون

لاالذينهميباركونكسوفالذين)ن،مرجودجيلكلمن؟العألمهذاهوما-11

عليك،هـلثنون،ويمجدون،يباركون،مجدكأماميقفونبل،الرغامفيينامون

كله.الأرواحعالميملأالأرواحرب،مقدس،المقدس:ولقولون

ويباركونه،،أمامهيقفون،نومدونمنهمالذينجميععينايراتهناك-12

ثم.الأبدهـالىالأبدإلىالرباسممباركأوليكنمباركأ،أنتلتكن:ويقولون

الرؤية.علىقأدرغيرأصبحتحتى،ملامحيتغيرت

الاريعونالإصحاج

تحصلاواعدادأ،ألوفعشراتفيألوفوعشراتمؤلفةآلافأرأيتهذابعد-أ

.الأرواحربأماميقفونالناسمن

أنا،الأريعةالجوانبوعلى،الأرواحلربكذلكالعائدةايأريعةالأجضحةعلى-2

ناأأيضاأسماؤهم،أمامهواقفينكانواالذينأولئكجانبالى،خرينمرأيت

.سريشيءكلليوكشف،ليأوضحهم،معيسارالذيالملاكلأن،أعرفها

يعظمون،الأربعةالجوانبعلىكانواالذينأصواتسمعتإننيثم-3

المجد.رب

الأبد.دالى،الأبدإلىالأرواحربصوتأولبارك-4

منتألمالذيوالمختار،المختارالواحديباركسمعتهأناالذيالثانيالصوتكان-5

.الأرواخربأجل

علىيسكنونالذينأجلمنهـدصلييشكوسمعتهأناالذيالثالثالصوتكان-!ل

.الأرواحرباسمالىويتضرعون،الأرضوجه
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الدخولمنويمنعهم،غيرالأتقياءالملائكةيطردسمعتهالذيالرابعالصوتكان-

.الأرضسكانضداتهاماتلتوفير،الأرواحربحضرةإلى

كانالذيكللييوضحأنبرفقتيسأرالذيالسلامملاكمنالتمستهذابعد-

والذين،الأريعةالجوانبعلىرايتهمأناالذينهؤلاءهممن:لهوقلت.مخفيأ

ميكائيل،والصبورالرحيمهوالأول:اجابني؟ودونعهكلامهمسمعتأنا

.المقدس

رأفائيلإنه،البشربأبناءيتعلقألموكل،معاناةكليترأسالذيهوالثاني-

جبرإئيل،إنه،أقوياءهممنجميععلىيترأسالذيهووالئاك.المقدس

السرمدية،الحياةيرثونسوفللذينوالأملالتولةعلىيترأسالذيهووالرابع

أصواتهموتلك،علواالاممثرللربالأريعةالملائكةهمهؤلاء.فانوئيلإنه

الوقت.ذلكفيسمعتهاأناالتي،الأريعة

والآريعونالحاديالإصحاح

حسبما،الإنسانيوللعمل،لأقسامهماتبعأ،والجنةالسمواتأسرارهذابعدرأيت-

عينايرأتوهناك.المقدسومساكنالمختارمساكنرأيتأنا.بميازينهناكيوزن

وسحبوا،هناكمنطردواقدكانواوالذين،المجدربأنكرواالذينالمذنبينجميع

.الأرواحربمنضدهماتخذتعقولةمنما.هناكوأقفينكانواحسبما،بعيدأ

توزيعهميجريوكيف،الرياحوأسرار،والرعدالبرقأسرإرعينايأيضأرأتهناك-

هناك.الغيومواسرار،الندىوأسرار،الرياحوأسرار،الأرضفوقيهبونعندما

.ايأرضبغبارمشبعينويصبحون،معقدمينمنهيصدرونالذيالمكانشاهدت

بوعاءوهي،منفصلةموزعةالرياحتصبحمنهاخشبيةاوعيةشاهدتأناهناك-

الأرضفوقمستمرةهيالتينفسهاوالغيمة،الغيومووعأء،الثلجووعاء،البرد

العالم.خلققبلمن

انبثاقهما،أثناءسواء،القمرانمنهمابصدراللذينالقمرينوعائىأيضاورأيت-

وسجلت،الاخرمنفخامةأكثرأحدهمايصبحوكيف،المجيدةعودتهماأثناءأو

لاالذيوانب!ثاقهما،اتحادهماوعدم،يتغيرلاالذيومسارهما،الثريانبثاقهما
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قبلوانبثاقهما،ثابتقسمبوساطةالمتبادللإخلاصهماومراعاتهما،ينتهي

،قوياسمهالأرواحربلأمرطاعةفي،لهماالمعينبالممروالتزامهما،الشمس

الأبد.دالى،الأبدإلى

علىبتقدمهوكذلك،بالقمرويتجلى،مخفيلكلاهماالممرأنهذابعدوشاهدت-5

الاخرمعمنهماواحدكلأنحينفي،والليلبال!نهاراكعملقدهناككانوأنه،ممره

هولهمابالنسبةالمدحلأنتوقفدونمنومادحأممجداالأرواحربنحوينظر

.والابتهالللمباركةمتوالحديثهناكالرائعةالشمسفىولأنه،راحة

،ظلامهوللمذنبينبالنسبةلكن،نورهوللأبراربالنسبةهوممرالقمروطريق-6

،الناسأرواحوفصل،والظلامالنوربينالفصلخلقالذيالأرواحربباسم

الذاتية.استقامتهباسمالمسعقيمينأرواحومق

القاضيلأن،ذلكبسلطةمخولايكنلمأنهكما،هذايمنعلمالملاكأنكما-7

حضرته.فيجميعأويحاكمهمجميعأيراهم

والأريعونالثانيالإصحاج

هومسكنهافإنولهذأ،فيهتسكنأنيمكنهاالأرضعلىمكلانأالحكمةتجدلم-أ

السماء.في

مسكن.علىتحصللملكنها،الناسأبناءبينلتسكنومضتالحكمةتقدمت-2

تقدمالظلملكن.الملائكةوسطفينفسهاوأجلستمكانهاإلىالحكمةعادت

،الصحرأءمطرمثل،بينهموسكنمسكنأ،راغبغيروهوووجد،عودتهابعد

.عطشاءأرضفيندىومثل

والاريعونالثالثالإصحاج

نجمكلجميعادعاهمأنهلاحظتأنا.السماءونجوم،أخرىراثعةرايتأنا-أ

مدىبنورهميزنرأيتهأناصحيحميزانفي.سمعوهقدوأنهم،الخاصباسمه

اهتداؤهموكان،فخامةأنتجتالفخامة.وتحولهمظهورهمولومأماكنهماتساع

والمزمنين.الملائكةبعدد
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هيما،سريةأشياءلىوشرح،معيسارالذيالملاكمنأستوضحتثم-2

الأبرارأسماءأسماؤهم،الأرواحربأراكقدبهؤلاءشبيه:فأجاب.أسماؤهم

وإلى،الأبدإلىالأرواحربباسميؤمنونوالذين،الأرضعلىسكنواالذين

الأبد.

ريعونوافىلرابعاالإصحاح

وأصبحتالنجوممنانبعثتالتيبالفخامةيتعلقأيضارأيتهأناشيء،خر

عنهم.التخليعلىقادرةغيركانتلأنها،فخامة

السابعأالقسمأريعونوافىالخامسالإصحاح

.الأرواحوربالمقدسينمسكنإسمأنكروابالذينتتعلقثانيةرمقلةحكاية-أ

تكونسوفهذه.الأرضإلىينزلوالنانهمكما،يصعدوالنهمالسصاءإلى-2

إلىسيحفظونعليهبناءوالذين،الأروأحرباسمأنكرواالذينالمذنبينحصة

.والعذابالعقودةيوم

يختاروسوف،مجدعرشعلىالمختارالواحديجلسسوفاليومذلكفي-3

عندمافيهمالتيأرواحهمتقويةأثناء)وزلكتحصىلاالميومساكنهمأوضاعهم

اسميإلىللالتجاءفرواالذينأجلهنيختارهمسوفالمختار(واحدييرون

وألمجيد.المقدس

وجهيغيروسوف،وسطهمفييسكنالمختارواحديسأجعلاليومذلكفي-4

الأبد.إلىينيرهاوسوف،يباركهاوسوف،السماء

أخترتهمأناالذينوأجعل.أباركهاوسوف،الأرضوجهأغيرسوفأيضاأنا-5

لأنني،فيهايسكنوألنسوفوالظلمالذنباقترفوأالذينلكن.عليهايسكنون

أمامي،وأسكنهم،بسلامارضيهمسوفأناالمختارينمحادي.مسيرتهمسجلت

تدميرهممنتمكنأحتى،القربإلىيسحبونسوف،بالذنوبالمدأنينلكن

.الأرضوجهعلىمن!ازالتهم
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ريعونوافىلسادساالإصحاح

آخرواحدومعه،أبيضصوفمثلرأسهكانالذيالأزليشاهدتأناهناك-

منواحدملامحمثل،بالنعمةمليئةملامحهكانت.إنسانملامعتشبهملامحه

معي،ذهبواالذينالملائكةمنوأحدمناستوضحت)ننيثم،المقدسينالملائكة

أينومن،هومن:هذااللإنسانبابنيتعلقماحول،سريشىءكلأرانيوالذي

.؟الأزليرافقولماذا،هو

والذي،الاستقامةتعودإليهالذي،الإنسانابنهذا:ليوقالأجابهو-

مخفية،هىالتيالكنوزجميعيكشفسوفوالذي،ألاستقامةسكنتمعه

اسقامةفيالأرواحربأمامحصتهوتفوقت،اختارهقدالأرواحربلأن

.أبدادأثمة

علىمنوجبابرةملوكايرفعسوفشاهدتهأنتالذي،هذاالإنسانابن-

ويحطم،الأقوياءألجمةيفككسوف،عروشهمعلىمنوالأتوياء،أرأئكهم

المذنبين.أسنانقطعإلى

لنسوفلأنهم،ممالكهه(ومنعروشهمعلىمنبملوكيطيحسوفهو-

منحتبوساطتهالذي،امامهبأنفسهميتوأضعواولن،يمدحوهولنيمجدوه

ويملأهم،أرضايلقيهاسوق!هوالجبابرهملامحهذامثل.اليهمممالكهم

فراشهم،تكونسوفوالديدان،مسكنهميكونسوفالظلام.بالاضطرأب

اسميمجدوالملأنهم،الفراشذلكمنبالنهوضابدايأملوالنأنهمكما

الأروأض!.رب

،سمواالأكثرضدأيديهميرفعونوسوف،السماءنجوميشجبونسوفهم-

حتى،ظلمهمأعمالكلعارضين،ويسكنونهاالأرضعلىيمشونوسوف

شكلوهاالتىبألأربابلهايمانهم،ثرواتهمفيتكونسوفقوتهم.طلمهمأعمال

منيطردونهوسوف،الأروأحرباسمينكرونسوفهم.بأنفسهمبأيديهم

.يجتمعونفيهاالتيالمعابد

.الأرواحربباسمعانواالذين،المؤمنونومعه-
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ريعونوافىلسابعاالإصحاج

من،الأبرارودماء،والأبرارالممدسنصلوأ!لصعدسوفالحومذلكفي-

.الأرواحربحضرةالىالأرض

،السمواتفوقيسكنونالذين،المقدسونالاحاديجتمعسوفاليومذلكفي-

ويباركون،ويسبحون،ويحمدون،ويتضرعون،يشتكونسوفواحدوبصوت

صلاةتنقطعلاولكي،سفكتالتيالأبرأردماءأجلمن،الأرواحرباسم

يدوملاوحتى،الحكمتنفيذأجلهممنيقومولكي،الأرواحربامامالأبرار

الأبد.إلىصبره

،مجدهعرشعلىجالسأكانعندما(الأيامأقديمالأزليالوتتذلكفيرأيت-

كانتالتيالقوىجميحوقوفوأثناء،بحضرتهمفتوحأكانالحياةكتاببينما

وامامه.حولهمن،السمواتفوق

قدكانالابراروصولأنبسبب،بالغبطةمليئةالقديسينقلوبكانتعندها-

قبلمنالأبراردماءتقديرجرىوهكذا،سمعتقدالقديسينوتضرعات،اكتمل

.الأرواخرب

والاريعونالنامنالإصحاح

ينابيعمنبكثيرمحاطا،قطيتوقفلمللاستقامةنبعاالمكانذلكفيرأيت-

مسكنهموامتلكوا،بالحكمةوامتلأواالعطشىجميعهؤلاءمنشرب.الحكحة

.والمقدس،والمختار،البرمع

الأزلي.بحضرةواسمه،الأرواحربأمامالإنسانابندعيالساعةتلكفي-

قدالسماءنجومتكونأنوقبل،خلقتقدوالعلاماتالشمستكونأنقبل-

للأبراريكونسوفهودعما.الأرواحربحضرةفياسمهدعيتشكلت

الأمم.نوريكونسوفوهو،إخفاقدونمن،عل!يهيستندواحتىوللمقدسين

-jAعلىيسكنونالذينجميع.اضطردتقلودهمللذينالأمليكونسوف

ويغنون،ويمجدونهيباركونهوسوف،أمامهويتعبدونيخرونسوفالأرض

.الأرواخرباسمالىالمديح
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العألم،يخلقأنقبل،حضرتهفيموجودالمخفيوالواحدالمختارإنعليهبناء-5

الأبد.لالى

برحكمةالأبراردالىالقديسينإلىكشفوقد،موجوداكانبحضرته-6

الظلمعال!ورفضوأكرهواتدكانوالأنهم،الأبرارحصةحفظلأنه،الأرواح

.الأرواحربباسم،وطرقهأعمالهجصيعومقتوا،هذأ

الأيامتلكفي.حياتهمتكونسوفدارأدته،يحفظونسوفباسمهلأنهم-7

لإنجازاتهم،الدنيانالوأالذين،الجبابرةوالرجالالأرضملوكيصبحسوف

بسماتهم.متواضعين

خاضعينيكونونوسوف،تحفظلنارواحهم،واضطرابهمقلقهميومفيلأنه-8

أنا.اخترهمالذينإلى

سوفهكذأ.الماءفيرصاصوممل،النارفيقشمثلأرميهمسوفأنا-،

منهمعشرةمنجزءولا،المقدسينبحضرةهـلغرقون،الأبراربحضرةيحترقون

يوجد.سوف

.الهدوءعلىالعالميحصلسوفاضطرابهمايامفىلكن-01

واحدأيهناكيكونولن،ثانيةيقومواولن،يسقطونسوفهمبحضرته-11

ومسيحه،الأرواجربأنكروالأنهم،يرفعهمأنولا،يديهمنيأخذهمأنيمكه

مباركأ.سيكونالأروأحرباسم

(1ريعون)فىوالثامناالإصحاج

هولأنه،الأبدوإلىالأبدالىأمامهمنيزوللنوالمجد،الماءمثلالحكمةتدفقت-أ

الاستقامة.أسرارجميعفيقوي

المختارالواحدلأن.ثابتامركزايمتلكولا،خيالمثلعابراسيزولالظلملكن-2

جيل.الىجيلمنوسلطته،الأبددالىالأبدإلىومجده،الأرواحربأماميقف

.أخرىمرةكذا()1
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فيينامونالذينوروح،والسلطةالتوجهوروح،الثقافةحكمةروحيسكنمعه-

السرية.الأشياءيحكمسوفوهو،الاشقامة

لأن،أمامهوأحدةبكلمةالموهعلىقادرايكونسوفأحدمنماانهكما-

لرغبته.وفقأ،الأرواحربحضرهفيموجودالمختارالواحد

والاريعونالتاسعالإصحاج

سوفالنهارضوء.لتغييريترضونسوفوالنخبةالقديسونالأيامتلكفى-

.يتغيرانسوفالفديسينومجدوفخاهة،عليهميستقر

سوفالأبرارلكن،المذنبينفوقويتكدسالشريتكومسوفالاضطرابيومفى-

.الأروا!ربباسمينتصرون

أيديهم،أعمالعنويتخلوأ،يتولوأانينبغيأنهمليروايعملونسوف-مخرون

اسمهبوساطةإنهذلكومع،الأرواحرببحضرةليسينتظرهمسوفالمجدوأن

عظيمةلأنها.عليهمرحمةلديهتكونسوفالأرواحرب.سيحفظونلريما

للظلمليسقضائهفيأنهكما،مجدهحضرةوفي،قضائهفيومستقيم،رحمته

يهلك.سوفأمامهيستغفرلاوالذي.موقع

نحوهم.رحمةلدقيتكونلنفصاعداألانمن:الأرواحربقال-

الخمسونالإصحاح

باطنهامنجهنمتلفظوسوف،رحمهامنالأرضتلفظسوفالأيامتلكفي-أ

له.مستلفهوالذيالدماريستردوسوف،تسلمتهمالذينأولئك

.اقتربقدخلاصهميوملأن،بينهممنوالمقدسينالأبرأرينتقيسوفوهو-2

سوفذلكوأثناء،عرشهعلىالمختارالواحديجلسسوفالأيامتلكوفى-3

أعطاهقدالأرواحربلأن،الثقافيةالحكمةأسرارمنسركلفمهمنيخرج

.ومجده

مثلالهضابتقفزوسوف،الكباشمثلالجبالتثبسوفالأيامتلكفي-4

.السماءفيملاثكةالأبرارجميعوسيصبح،بالحليبالمتخمةالخرفان
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تمجيديجريسوفالأيامتلكفيلأنه،بالغبطةمثرقةتكونسوفملامحهم-5

سوفوالنخبة،يسكنونهاالأبرار،طرياتهتزسوفالأرض.المختارالواحد

يتملكونها.

والخمسونالحاديالإصحاج

ورفعتأنتشلتأنا،مرئيسركلفيهشاهدتالذيالمكانفي،المدةتللثبعد-أ

.الغربباتجاهوحملت،زوبعةبوساطةالأعلىالى

منجبلا:الأرضعلىوجدشيءوكل،أسرارالسماءعينايرأ!هناك-2

يتدفقوجبلا،ذهبمنوجبلا،فضةمنوجبلا،نحاسمنوجبلا،حديد

.رصاصمنوجبلا،معدنا

.بالسر؟رأيتهاأناالتىالأشيتاءهذهما:قائلامعىذهبالذيالملاكوسألت-3

المسيح،مملكةأجلمنتكونسوفأنترأيتهاالتىالأشياءهذهجميع:هوقال-4

.ايأرضعلىتويايكونولكيممرأيكونحتى

تفهم،سوفوأنت،قصيرلوقتفقطانتظر:قائلاالسلامملاكأجابنيوقد-5

الأرواحربرسصهالذيوهواللامر،إليكيكشفسوفسريشىءوكل

وجبل،النحاسوجبل،الحديدجبل،رأيتهاأنتالتيالجبالتلك:وقضاه

سوف،المختارالوأحدحضرةفيجميعأهؤلاء،الرصاصوجبل،المتدفقالمعدن

،الجبالهذهعلىالأعلىمننازلماءومثل،النارأمامعسلترصمثليكونون

قدميه.أمامواهنةتصبحوسوف

وبالفضة.بالذهبإنقاذهميجريلنالناسالأيامتلكفي-6

الفرأر.ثمومن،أنفسهمتأمينبمقدورهميكونولن-7

للصدور.دروعولا،للحربحديدهناكيكونولن-8

يفنى،ولايصدألاالذيذللثأيضافائدةبلا،فائدةبلايكونسوفالنحاس-9

به.مرغولايكونلنسوفوالرصاص

،الأرضوجهعلىمنوتزولوتهلك،مرفوضةتكونسوفالأشياءهذهكل-15

.الأرواحربحضرةفيالمختارسيظهرعندما
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والخمسونالثانيالإصحاح

وواسعأ.عميقأ،واديأعيايشاهدتهناك-

يجلبونسوف،الجزروفي،البحرعلىأو،الأرضفوقيسكونالذينجميع-

يمتلئ.لنالعميقالواديذلكفإنذلكومع،وهباتوأعطات،هدايااليه

يلتهمونسوفالمجرمون،بالعملينتجونهماوكل.الظلمتقمرفسوفأيديهم

وجهعلىومن،الأرواحربوجهأماممنيهلكونسوتهم،الجريمةمع

الأبد.دالىالأبدإلىيخفقواولنيقفونسوف.الأرض

.للشيطأنأداةكلويعدون،هناكساكنينكانواالذين،المعاقبةملائكةرأيتأنا-

هذهكانتمناجلمن،معيسارالذي،السلامملاكمناستوضحت)ننيثم-

تعد.الأدوات

،الأرضعلىالأقوياءوالاحادالملوكأجلمن)عدأدهايجريهذه:قالهو-

.يهلكواانيمكنوبذلك

يمغيرولن،والمختارينوالأبرارالمصلينمنجماعتهبيتيظهرسوفذلكبعد-

.الأرواحربباسمفصاعداالوقتذلكمنذ

ومثلها،والهضابالأرضمثلها،بحضرتهموجودةتكونلنالجبالهذهأنكما-

المذنبين.سموممنالأبراريتحرروسوف.موجودةتكونلنالمياهينابيع

والخمسونالثالثالإصحاح

عميقأواديارأيتحيث،الأرضمنخرمجزءإلىنفسيوادرتنظرتإننيثم-أ

بالنار.يحترق

.والجبابرةالملوكجلبواالواديهذاالى-2

.وزندونمنحديدمنأغلال:يعملونهاكانواالتيالأدوات،عينايرأتوهناك-3

هذه)عدأديجريمنأجلمن:قائلامعيسارالذيالسلامهلاكسألتإننيثم-4

.؟والأدواتالأغلال
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ويقضىتسليمهميجريحتى،عررايئيلحشدأجلمناعدتهذه.فاجاب-5

بهأمرماوفق،مقذوقةحجارةبوساطةملائكتهمقهريتموسوفأدنىالىعليهم

.الأرواخرب

إنهمثم،اليومذلكفييمئنونسوفوفانوئيل،ورافائيل،وجبرائيل،ميكائيل-6

أجلمنيضقمأنالأرواحلربيمكنحتى،المستحرةالنارأتونفييرمونهمسوف

.الأرضعلىسكنواالذينوأغووأالشيطانوكلاءأصبحوالأنهم،جرائمهم

المياهوأوعية،الأرواحربعندمنوتطبقالعقوياتتمضيسوفالأيامتلكفي-7

السماهتحتهيالتيالينابيعذلكومثل،تفتحسوفالسموأتفوقهيالتي

.الأرضوتحت

بعضها.معتنمزجسوفوفوقهنالسمواتفيهيالعيالمياهجميع-8

الوكيل.يكونسوفالسماءفوقهوالذيالماء-9

الأرضعلىالذينوكل،المتسلميكونسوفالأرضتحتهوالذيوالماء-15

.السماءأطرافتحتيسكنونالذينوكذلك،تدميرهميجريسوف

هذهوبوساطة،الأرضعلىاقترفوهالذيالظلميفهمونسوفالوسائلبهذه-11

.يهلكونسوفالوسائل

والخمسونالرابعالإصحاج

.الأرضسكانجميعدمرتأناعبثأ:وقال،الأزلىندمذلكبعد-أ

جميعنحوهكذاأعمللنأنا،فصاعدأالانمن:قائلاالعظيمباسمهوأقسم-2

.الأرضعلىيسكنونالذين

وبينهمبينيصادقاشاهداتكونوسوف،السموأتفيعلامةاضعسوفأنابل-3

.الأرضعلىمستمرةوالأرضالسماءايامومادامت،الأبدإلى

أداتىبوساطة،مسبقالاعتقالهمسأرسلعندما:قراريانلهذاوتبعأ،هذابعد-4

فوقهم،تبقىسوفوعقولتيغضبي،والاضطرابالعذابيومفي،الملائكةمن

.الأرواحرباللهيقولوغضبىوعقويتي
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وأحديترونسوفأنمم،العالميسكنونالذين(الجبابرةأيها،الملوكأيها-د

وجميع،عزازيئيليحاكمولسوف،مجديعرشعلىيجلس،المختار

.الأرواحربباسم،حشودهوجميع،معهالمتعايشين

فييتحركونكانواالذينالملائكةمنحشداشاهدتأناذلكمثلوهناك-6

ملاكسألتإننيثم،والنحاسالحديدمنمعمولةشبكةفيمحبوسين،العذاب

.؟ذاهبونهمالمحبوسونهؤلاءمنعندالى:معيسارالذيالسلام

ينابيعفييرمواأنيمكنحتى،محبوييهموإلى،نخبتهممنواحدكلالى:قال7

العميقة.وتجاويفهالوادي

تفنى،سوفحياتهموأيام،ومحبوليهمبنخبتهمالواديذلكيمتلئولسوف-8

.عدددونمنتكونسوفذنولهمأياملكن

بينالشرقمقدموا.ويتمامرون،بعضهممعيتوحدونسوفالأمرأء)نئم-9

،الاضطرابروحفيهمتدخلسوفملوكأيخلعونسوفوالميديينالفرثيين

ذثابومثل،عرينهممنأسودمثلويثبونعروشهمحلىمنبهميطيحونسوف

القطيع.وسطفيجائعة

تكونسوفنخبتهمأرض.نخبتهمأرضعلىويسيرونيصعدونسوف-15

خيولهم.تقدمتعيقسوفأبراريومدينة،وممر،حبوبدرسساحة.امامهم

منماأنهكما،تتمتنسوفأليمنىيدهمبعضأ،بعضهملتدميرينهضونسوف

.أخاهأوصديقهسيعرفرجل

نإثم.وبعقولتهمبوفاتهمالموتىأجسادعدديكتملحعى،وأمهأباهالابنولا-11

سبب.رونمنيحدثلنهذا

تدمرسوفوجهنم،يغطسونسوففيها،جهنمفميفتحسوفالأيامتلكفي-12

المختار.وجهاماممنوتبتلعهمالمذنبنن

والخمسونالخامسالإصحاح

فيهن.راكبينرجالمععرباتمنجيشامخرهذابعدرأيت-،

.الجنوبومن،الغربومنالشرقمنفوقوجاءوا-2
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سمع.قدعرلاتهمضجيجصوت-

منالأرضعمودوأهتز،شاهدوهالسماءمنالقديسون،الهياجوقعوعندما-

نفسه.الوقتفي،السماءأطرافإلىالأرضأطرافمنالصوتوسمع،أساسه

.الأرواحربويعبدون،سيخرونإنهمثم-

الثانية.الرمزيةالحكايةنهاية

والخمسونالسادسالإصحاح

والمختار.بالقديسينالمتعلقةالثالثةالرمزيةبالحكايةبالتفوهالآنأنابدأت-

نصيبكم.هوألمجدلأن،المختارأيهاوأنت،القديسونايهاأنتممباركون-

السرمدية،نورالحياةفيوالمختار،الشمسضوءفييبقونسوفالقديسون-

نشدواالذينفهم،أبداتعذلنالقديسينأيامأنكما،تنتهيلنسوفحياتهفايام

.الأرواحربمع،الاستقامةعلىوحصلوا،النور

.الأروأحربمعللقديسينيكونسوفالسلام-

أسرارالسماءفييطلبوأأنالقديسين)نجاريجريسوففصاعداالانمنذ-

في،الأرضعلىأشرقتقدالشمسمثللأنه،الإممانحصةوعن،الاستقامة

يدخلوالنأنهمكما،نهايةبلانورهناكيكونسوف.واختفىالظلامعبرخين

أمامالنوريزدادوسوف،قبلمندمرتدسيكونالظلاملأن،المحصىالوقتعلى

الأبد.إلىمزداداالاستقامةنوريكونسوف،الأرواحرب

والخمسونالسابعالإصحاح

إليهم.العائدةوالقضاء،والبهاء،البروقأسرارالأيامتلكفيعينايشاهدت-

.الأرواحربلإرأدةوفقا،اللعنةأجلومن،المباركةاجلمنيبرقون)نهم-

صوته.ويسمع،السماءفوقيقعقععندماالرعدأسرأرهنأكوشاهدت-

والمباركة،السلامأجلمنهوالرعدصوت.أيضأالأرضسكانايضاوأريت-

.الأرواحربلكلمةتبعأاللعنةأجلىمنوكذلك

.يبرقونهموالخصبالمباركةمن،وللبروقللبهاهسركلأريتهذابعد-
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العاشرأالقسمأوالخمسونالثامنالإصحاح

من،الشهرمنعشرالرابعاليوموفي،السابعالشهروفي،خصسصائةسنةفي-

(أهتزتقدالسصواتمنسماءرأيتأنأ،الرمزيةالحكايةتلكفي،أخنوخحياة

وعشرات،الألوفملاف،والملائكة،علوأا!ثروقوى،بعنفاهتزتفلقد

الأزليكاننظرتوعندما.عظيمهيجانمعهأجتقدالألوتعشرأتالألوف

حوله.منواقفينوالقديسونالملائكةكانحينفي،مجدهعرشعلىجالسا

وعنانن،وارتخياانحنياحقواتي.عليالرعبواستولى،عظيمأرتجافتملكني

الذي،المقدسميهائيلإرسالوجرى،وجهيعلىخررتوأنا،وتبددانفلت

لإنهاضي.فقام،المقدسينالملائكةمنواحدا،الملائكلةمنواحدامخركان

المشهدهذاتحملعلىقادرغيركنتلأنني،روحيعادت،أنهضنيوعندما-

.السماءوأرتجاج،هيجائهولاالمهيب

.الرقلا؟هذهتجاهمضطربأنتلماذا:المقدسميكائيللىوقال-

يسكنونالذينجميعنحوطويلاومتألمأرحيمأ،كانوهو،الرحمةيومحلالان-

.الأرضعلى

وهو،والقضاء،والعقولة،القدرةتنفيذيجريسوفعندها،الوقتيحينعندمالكن-

أجلومن،الاستقامةقضاءإلىبأنفسهمسجدوأالذينهؤلاءإلىالأرواحربأعدهما

.قدروهوعبثاباسمهاستخفواالذينأجلمنوكذلك،القضاءذلكشجبواالذين

للظلم.يومبمثابةوللحذنبين،للميثاقيومبمثابةللمختارأليومذلكأعد-

اسمهاأنثىتنين،الطعامأجلمنتنينينتوقلعيجريسوفاليومذلكفي-

.الماءينابيعفوق،البحريأعماقفيساكنةLeviathanليفياثان

علىيتحركالذيوهو،Behemothبيهموثاسمههوالذيالذكروالتنين-

المرئية.غيرالقفارويمتلك،صدره

والأبرار،المختارشسكنحيث،الجنةشرقيفيDendayenدينداييناسمهكان-

الذي،الأولالإنسان،آدمومن،رجلاكانالذي،جذيمنسيتسلمونهاحيث

.الأروأخربصنعه
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أصبحاوكيف،التنينينهذينقدرةيرينيأنملاكأمخرسألتإننىثم-15

الصحراءفيوواحد،البحرأعماقفيأصبحواحد،ئفسهاليومفيمفصولين

الجافة.

السرية.الأشياءفهمفيراغبهنا،الإنسانبنيا،أنت:هووقال-11

،الرببقدرةاعدا،التنينانهذان:معيكانالذي،السلامملاكوقال-12

عبثأ.أمراالربعقولةتكونلاطعامأحتىلعصبحا

،بائهم.معوالأبناء،أمهأتهممعيذبحونسوفالأولادإنثم-13

لاحتى،تستمرسوفعليهم،الأرواحربعقولةتستمرسوفوعندما-14

معالقضاءيتوفرسوفذلكبعد،بعبثمطبقةالأرواحربعقوبةتكون

الطويلة.والمعاناةالرحمة

والخمسونالتاسعالإصحاج

إلي.تحدثمعيسارواممنملاكا،خر،إنثم-أ

:الأرضأعماقوفي،فوقالسماءفيوآخرهاالأسرارأولوأراني-2

.الرياحوعاءوفي،اساساتهاوفي،السصاءأطرافأقصىفي-3

نأوكيف،وزنتقدكانتوكيف،قسمتقدأرواحهمكانتكيفأرانيهو-4

روحهم.لقوةوفقأأحصيتقدكانتوالرياحألينابيعمنكلا

وفقا،النجومتقسيماتوكذلك،مستقيمةقوةوقوته،القمرنررقوةأرانيهو-5

.حدةعلىواحدةكللأسمائهن

سطع.قدوالبرق،قسمقدتقسيمكلأنذلك-6

فيرعداستمرأرأثناءوقعقدتوقفاوان،أطاعتالفورعلىعساكرهأنذلك-7

يتحركلاكانمنهماكلاأنومعينفصلالموالبرقالرعدانثم.صوتهاحداث

منفصلين.يكونالمهما،واحدةبروح

موائم،زمنفيالروحوتتوقف،الرعدصوتيصدر،البرقيسطععندمالأنه-8

مثلفضفاض،زمنهماعليهيعتمدالذيالوعاهلأن،بينهمامتساويةقسمةصانعا
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الذي،الروحبقوةهـشحول،بلجامموأئمفصلفىيضبطمنهماكل.الرمل

.للأرضالكبيرللاتساعتبعايدفعهماهكذا

ذلكمثل(الجزرتسبهبقدرتهقوةأنوكما،ومتينةقويةالبحرروحإنهذاومثل-9

ملاكه،الجليدلروحوكان.الأرضجبالأمامولتفرق،نحوالأماميندفعأنه

منزهـلةوروح،قوتهفيمتوقفالئلجوروح،جيدملاكهناكالبردروحوفي

تبريد.يدعىوالذي،بخارئلمنهيصعدالذيهو،فيه

لأن،الخاصوعائهلهلكن،وعائهمفىأيضامعهمالضبابروحوشكن-01

الفخامة.فيتقدمه

فيه.وملاك،مضيءوعاوه،الصيفوفي،الشتاءوفي،الظلاموفيالنورفي-11

فيوتقدمه،المطروعاءمعبارتباط،السماءأطراففيمقرهالندىولروح-2!

معه،متحدةالضبابغيوموتصبح،بوساطتهتنتجوالغيوم،الصيفوفىالشتاء

ملاكيأتي،وعائهمنحركةفيالمطرروحيكونوعندما،للأخرىتعطيالأولى

.نحوالأمامويجلبه،وعاءهويفتح

الماءمننوعكلمعاتحادايشكل،الأرضجميعفوقيمطر-هذامثل-وعندما-13

التغذيةتقدملأنها،الأرضسطحفوقتبقىالمياهلأن،الأرضسصحافوق

.السماءفىهوالذي،علواالأعظمعندمن،للأرض

الملائكة.تتسلمهاالتي،المطركميةفيتنظيمهناكالأساسهذاعلى-،1

.)1(الجنةشاهدتاننيحتى،جميعاشاهدتها،شاهدتهاأناالأشياءهذه-15

الستونالإصحاج

فتحوأالذين،الملائكةأولئكإلىاعطيتطويلةحبالاالأيامتلكفيشاهدت-أ

.نحوالشمالمتقدمينوطاروا،أجنحتهم

(L)لكمنهم:الإصحاحهذانهايةفيجاءأنهكما،الابرار"جنةشاهدتإنني،)حتى:أخرىن!خةفي،(

غامرتلذللا،وبهيهوثليفياثانإلىالأساسهذاعلىنجاءيعودونألهمتمامآالواضحمنهذاعلى

.ها،(إلمححامهمفيأنا
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متقدمين؟وذهبوأ،الطويلةالحبالهذهأخذوااينإلى:قائلاالملاكأناوسالت-2

.ليقيسواتقدموألقد:قالهو

يجلبهاسوفوحبال،الأبرارمقاييسهيهذه:معيسارالذيالملاكوقال-3

الأبد.لىالى،الأبدإلىالأرواحربباسميثقواحتى،الأبرار

المختار.معليسكنالمختاريجلبسوف-4

الابرار.كلامتمتنوسوف،ل!يمانتعطىسوفالتيالمقاييسهيوهذه-5

.الأرضعمقفيالأسرارجصيعتكشفسوفالمقاييسهذه-6

منالتهمواوالذين،الصحراءفيتدميرهمجرىتدالذينأنيحدثولسوف-7

يحقونوسوف،يعودونسوف،المتوحشةالحيواناتقبلومن،البحرأسماكقبل

،الأرواحربحضرةفييهلكسوفأحدمنمالأنه،المختارالواحديومفي

.الهلاكعلىقادراسيكونأحدمنماأنهكما

بهمالذين،الأعلىفيالسماءفيكانواالذينجميع،الوصيةتسلمواإنثم-8

أعطيت.قد،نارمثل،والأبهة،والصوتالقدرة:ريطت

الحكمةإليهوعزوا،الحكمةمعومجدوه،عليهوأثنوأ،باركوهبأصواتهموأولا-9

.الحياةنسمةومع،الكلمةمع

.مجدهعرشعلىالمختارالواحدالأرواحربأجلسثم-15

سوفهوويميزان،فوقالسصاءفي،المقدسينأعمالجميعيحكمسوفالذيهو-11

العائدةالكلمةفيالسريةالطرقليحاكممحياهسيشرقعندماوذلك.أعمالهميزن

.علواالاممثرللربألاستقامةقضاءطريقف!وتقدههم،الأرواحربلاسم

،ويطرون،ويمجدون،هـلباركون،متحدواحدبصوتيتكلمسوفكلهم-12

.الأروا!ربباسمويمدحون

.الربقوةد!الى،فوقمقدسكلوالى،للسماءقوةكلإلىيدعوسوفهو-13

،الفوةملائكةوجميع،Ophaninوالأوفانينيين،والسيرافيين،الكروبيين

القوةئكةوملا،المختارالواحدملائكةبالذاتاعنى،السادةملائكةوجميع

.اليومزلكفيالماءفوقالأرضعلىكانواالذين،الأخرى
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،ويمدحون،ويمجدون،يباركونوسوف،المتحدصوتهميرفعونسوف-أ

ومع،الرحمةروحومع،والصبرالحكمةروحومع،إل!يمانروحمع،ويطرون

بصوتيقولونسوفوالجميع،الصداقةروحومع،والسلامالقضاءروح

وجميع،الأبدلىالى،الأبدإلى،الأرواحرباسموليتبارك،هومبارك:متحد

.فوقالسماءفيسيباركونهينامونلاالذين

جنةفييسكنونالذينالمختارينوجميع،سيباركونهالسماءفيالمباركينجميع-أ

ويمدح،ويطري،يمجدسوف،المباركةعلىقادروكل،نورروحوكل،الحياة

اسمكيمجد-السماءقدرأتمنأكثر-سوففانإنسانوكل،المقدساسمك

الأبد.لىالى،الأبدإلىهـلباركه

أعماله،وجميع،هوالمعاناةوطويل،الأروأحربرحمةهيعظيمةلأنها-)

للقديسين،عنهاكشفوالتي،عملهاالتيالأشياءهيوعظيمة،قوتهوجميع

الأرواض!.ربباسموللمختار

والستونالحاديالإصحاج

الأرضعلىيسكنونوالذين،والممجدين،والأمراء،الملوكامرالربهكذا-

الواحدفهمعلىقادرينكنتمإذا،أبوأقكموارفعوا،أعينكمافتحوا:قائلا

لهادراكه.المختار

.مجدهعرشعلىالأرواحربجلس-

فوقه.منالاستقامةروحوتدفقت-

فييهلكونسوفالذين،اللاريانيينوكلالمذنبينجميعتدمرسوففمهكلمة-

حضرته.

والذين،والممجدين،والأمراء،الملوكجميعواقفاينتصبسوفاليومذلكفي-

جميعأمامهوأن،مجدهعرلشعلىجالسأنهويرونوينظرون،الأرضيمتلكون

باستقامة.سيحاكمونالقديسين

بعبث.بهالتفوهسيكون،أمامهبهالتفوهيجريسوفشيءمنماوان-
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مخاضهاالتي،المخاضفيامرأةعلىينزلمثلما،عليهمألاضطرابسينزل-7

إخراجه.فىصعولةهيوتجد،الرحمفمالىابنهايصلعندما،حاد

وسوف،مندهشينيكونواوسوف،الاخرالشطرإلىينظرسوفمنهمشطر-8

محياهم.علىالتواضعيظهر

عرشعلىجالسأالمرأةابنسيرونعندما،عليهمالاضطرابيستوليوسوف-9

.مجده

وهوالذي،سيمجدونه،الأرضيمتلكونالذينوجميع،والأمراءالملوكإنثم-15

ابنانوجدالبدايةمنذلأنهمخفيأ،كانالذيوهو،شيءكلعلىالملكله

للمختار.وكشفه،قوتهحضرةفيعلواأ!ثرحفظهوهوالذي،بالسرالإنسان

يقفونسوفالمختارينوجميع،والمختارين،القديسينجماعةيرىسوفهو-11

.اليومذلكفيأمامه

سوفالأرضفوقيحكمونوالذينوالممجدين،والأمراء،الملوكجميع-12

يتعبدونه.وسوف،امامهوجوههمعلىيخرون

منهويلتحسون،لهيصلونوسوف،هذاالإنسانابنعلىأمالهميعلقونسوف-!أ

الرحمة.

تكونسوفوجوههم،حضرتهمنليطردهمالأرواحربيسرعسوفثم-14

تأخذهمسوفوالملائكة،الظلاميغطيهاسوفووجوههم،بالاضطرابممتلئة

وسوف،ومختاريهأولادهظلمواالذينعلىالانتقامينزلحعى،المعاقبةإلى

لأن،مغتبطينهؤلاءيجعلسوفخلالهومن.ولنخبعهللقديسيينمثلايصبحون

فوقهم.يستقرسوفالأرواحربغضب

سوفوالنخبةالقديسينلكن،دمهممنالأروأجربسيفيشربسوفثم-15

وجهفصاعداالحينذلكمنذيروألنأنهمكما،اليومذلكفيسالمينيكونون

واللاردانيين.المذنبين

فوقهم.الأرواحربيبقىسوف-16

،وينهضون،ويضطجعون،ويأكلون،يسكنونسوفهذاالإنسانابنومع-17

الأبد.والىالأبدإلى
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ثوبوألبسوا،ملامحهمكمابةوتركوأ،الأرضمنوالنخبةالقديسونانبعث-18

ثولكميبلولنحضرتهفىالذي،الأرواحربمعهوذاكالحياةثوب،الحياة

يزولط.لنمجدكمأنكما،قديمأهـلصبح

والستونالثانيالإصحاج

ملائكةقبلمنالأرضيمتلكونالذينالملوكمعاتبةتجريسوفالأيامتلكفي-أ

،قصيرةلمدةراحةينالواأنيمكنحتى(يتخلصونسوفالحالذلكومن،غضبه

أمامه.بذنولهمويعترفوا،الأرواحربامامويتعبدوانحوالأسفليخرواأنويمكن

سيد،الأرواحربمبارك:قائلينويمجدونهالأرواحربيباركونسوفهم-2

الحكمة.ورب،المجدورب،الأغنياءوسيد،الأمراءومولى،الملوك

.سريشيءكلينيرسوفهو-3

الأبد.دالىالأبدالىومجدك،جيلالىجيلمنهيقوتك-4

مباراتها.يمكنلاواستقامتلث،عدداتحصىلاوهي،أسراركجميعهيعميقة-5

كلعلىالملكهوالذي،الملوكسيدونباركنمجدأنعلينأأنالاننعرفنحن-6

.الأشياء

،ونبأرك،ونسبح،نمجدحتىراحةمنحنامنأيضأ:يقولونسوفإنهم-7

.؟مجدهحضرةفيونعترف

ولا،نرفمقنحن،نجدهالالكننا،نطلبهاالتيالراحةصغيرة)نهاوألان-8

الأبد.إلىعروشناالظلاموغطى،قبلناتلاشىالنور،نمتلكها

فيالربنمجدولم،الملوكرباسمنمجدولم،أمامهبالاعترافنقململأننا-9

ومجدنا.ملكنابصولجانوثقنابل،أعمالهجميع

نأنعترفنحن،رأحةنجدلنأنناكما،ينقذنالنهوواضطرابنامعاناتنايومفى-15

واسعقامته.صلاحهوفي،أحكامهجميعوفي،أعمالهجميعفيصادقرينا

بسببحضرتهمننغادرأنوعلينا،للأشخاصاهتمامأيولىلاهوأحكامهفبم-11

،الشريرةأعمالنا

عدد.بلاهيالحقيقةفيذنولناجميع-12
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الجرممة.بأدوأتمعخمةأرواحنا:لأنفسهميقولونسوفإنهمئم-13

نارها.المستعرةجهنمرحمإلىنزولنادونيحوللنهذالكن-14

الذي،أدلإنسانابنأماموالاضطراببالظلامملامحهمتمتلئسوفذلكبعد-15

لطردهم.السيفيبقىسوفوأمامه،يطردونسوفحضرتهمن

،والملوك،الأمراءضدوالحكمالمرسومهوهذأ.الأرواحربقالهكذا-16

.الأرواحرببحضرةالأرضيمتلكونوالذين(والممجدين

والستونالثالثالإصحاج

سمعتأنا.السريالمكانذلكفيأخرىوجوهملامحشاهدتأنا-أ

وكشفوا،الأرضإلىالسماءمننزلو!الذينالملائكةهمهؤلاء:يقولملاكصوت

الذنب.لاقترافالناسأبناءوأغووا،الناممطأبناءإلىالأسرأر

عشراالحاديالقسم!والستونالرابعالإصحاج

قريبا.باتالدماروأن،منحدرةباتتالأرضأنالأيامتلكفينوحرأى-أ

.أخنوخالكبيرجدهمسكنإلىالأرضنهايةالىوذهبتقدمىرفعتإننيثم-2

:وقال.مراتثلاث-اسمعني،اسمعني،اسمعني.متألمبصوتنوحوصرخ-3

من،بعنفوتهتز،تتألمالأرضلأن،الأرضعلىالواقعالإجراءهوماأخبرني

معها.أهلكسوفاننيالمؤكد

،السماءمنالصوتوسمع،الأرضعلىكبيرارتجافهناككانهذابعد-4

جانبي.إ!ىووقف،اخنوخالكبيرجديجاءعندمأوجهيعلىأناوخررت

.؟ونحيبحادببكاءليصرختلماذأ:ليقال-5

يجريحتى،الأرضعلىيسكنونالذينهؤلا.ضدالربمنامرصدر-6

السربةوالقوة،ظلموكل،الملائكةأسرارمنسركلعرفو!لأنهم،تدميرهم

-داثيليصنعونللذينوكذلك،السحريقترفونللذينقوةوكل،للشياطين

كلها.الأرضفيمصهورة
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علىتوجدأنهوكيف،الأرضغبارمنانتاجهايجر!الفضةأنكيفعرفوالقد-7

النبعممل،الأرضمنينتجلاوالقصديرالرصاصلأن،المعدنيةالحبوبالأرض

لإنتاجهم.الأولي

وشميطر.ينتصرحتىالملاكذلكويكافح،عليهاواقفملاكهناك-8

لي:وقال،الأعلىإلىورفعني،بيدهأخنوخالعظيمجديامسكنر!ذلكبعد-9

ذلكإنفأجاب،هذاالأرضبارتجافيتعلقفيماالأرواحربسألتلأنني،اذهب

أمامي.تحصىلاالتيالمهلكةالقضائيةالأحكامتنفيذجرىوقد،فجورهمبسبب

الذينمعتهلكسوفالأرضبأنعرفواوقد،سألوالقد،بالأقماريتعلقوفيما

الأبد.إلىإليهللالتجاءمكانهناكيكونلنهؤلاهدالى،عليهايسكنون

بني،ياأنتلستلكن،عليهمحكمالذينهموهؤلاء،الأسراركشفوالقد-15

الأسرار.كشفملامةمنومتحرر،وجيد،نقيانكيعرفالأرواحرب

وسوف،القديسينوسطفياسمكيثبتسوفالمقدسالواحدهووالذي-11

الصلاحفيذرشكسيقيمهو،الأرضعلىيسكنونالذينمنيحفظك

مستق!يمونصالحونينبعسوفذريتكومن،عظيمومجدحكممعوالاستقامة

الأبد.الىعدددونمنمقدسينرجالمع

والستوقالخامسالإصحاح

الجبارةالمياهوفتح،للقدوممستعدينكانواالذيالمعاقبةملائكةهذهبعدأراني-أ

.الأرضتحتالموجودةكلها

وسكنوابقواالذينجميعتدميراجلومن،الحكمأجلمنيكونأنيمكنذلك-2

.الأرضعلى

عليهم.ويحافظواالناسينتشلوالابأن،مضوأالذينالملائكةالأرواحربوامر-3

.أخنوخحضرةمنأناوغادرت،الجبارةالمياهعلىيترأسونالملائكةهؤلاءلأن-4

والستونالسادسالإصحاج

قدجماعتكإننوحياأنظر:وقالالربرسالةاليوصلتالأيامتلكفي-أ

واستقامة.حبجماعة،الجرممةمنخاليةجماعةوهي،اليصعدوا
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أنا،هذاإلىسيصلونوعندما،الأشجارعنديعملونسوفالملائكةإنوالان-2

وأحفظه.عليهيديأضعسوف

الأرضتتركلاحتى،تغييرهناكيكونولسوف،منهتنبعثسوفالحياةبذور-3

الذينوذرية،الأبدهـالىالأبدإلىأماميذريتكأقيمسوفانا.فارغةالجافة

فيولحتضاعفتتباركسوفالذرلةهذه)ن.الأرضوجهعلىمعكيسكنون

.الربباسم،الأرضحضرة

.المحترقالواديذلكفي.الفسوقكشفواالذينالملائكةأولئكيحبسونوسوف-4

،الغربفىأخنوخالعظيمجديأولاإياهأرأنيوهوالذي،يحبسونسوفهناك

وقصدير.متدفقةومعادن،وحديد،وفضةذهبمنجبالهناكحيث

مضطرية.كانتالمياهوحيث،كبيرارتجاففيهالذيالواديذلكورأيت-5

استبدالذيوالارتجاف،المتدفقةالناركتلةمنانبعثت،كلههذاتنفيذتموعندما-؟

،المياهمعممتزجاأصبحالذيالكبريترائحةهيقويةرائحة،المكانبذلك

ترأبه.تحتاحترقوا،بالإغواءمذنبينكانواالذين،الملائكةووإدي

سوفالملائكةأولئكإليها،تتدفقكانتنارمن(نهارأيضاالوأديذلكخلال-7

.الأرضسكانأغوواالذيوهم،يدأنون

الممجدين،د!الى،والأمراء،الملوكالىالمياهتلكتكونسوفالأيامتلكوفي-8

.الروحمقاضاةأجلومن،والجسدالروحمداواةأجلمنالأرضسكانلىالى

بسبببأجسادهمعليهمالحكميمكنحتى،بالعرلدةمليئةأرواحهمتكونسوف-9

باسمه.يؤمنوالم،يومإثريوماإدانتهمرأواأنهمومع،الأرواحربأنكرواانهم

أرواحهمتتعرضسوفذلكمثل،عظيمأأجسادهمالتهابسيكونومثلما-01

الأبد.إلىتغييرإلى

عابثة.تكونسوفالأرواحربامامبهاالتفوهجرىكلمةمنمالأنه-11

.الأرواحربوأنكروا،الجسديةبعرلدتهموثقوالأنهم،عليهمينزلسوفالحكم-)2

الملائكة،علىسيحكملأنه،الواديذلكمياهتتغيرسوفأليومذلكفي-1،

التغيير.إلىالينابيعتلكمياهحرارةتترضسوف
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،مجدداالتغييرإلىالينابيعمياهتتعرضسوف،الملائكةسيصعدوعندما-)

سوفالذيالحكمهذا:فائلامجيباميكائيلسمعتإننيثم.تتجمدوسوف

والذين،والأمراء،الملوكضدشاهدبمثابةيكونسوف،الملأئكةبهيحكم

.الأرضيمتلكون

موصاأجلومن،شفائهمأجلمنتكونسوفهذهالحكممياهلأن-ا

،ناراوتصبح،تتغيرسوفالمياهأنيعتقدواأويتصوروالنلكنهم،أجسادهم

الأبد.إلىتستعرسوف

والستونالسابعالإصحاح

العظيمجديسفرفيالسريةالأشياءجميعسماتعلاماتهذابعدأعطاني-

بينأجليمنإياهممقحما،إليهأعطيتالتيالرمزيةالحكاياتوفي،أخنوخ

الرمقدة.الحكاياتسفركلصات

وأرغمتني،بعيدادفعتني:لرأفائيلوتالالمقدسميكائيلالوقتذلكفيأجاب-

قاد!لنكانواالذينالملائكةعلىالسريالحكم،الحكمقسوه.الاستمرارعلى

دونمن-أبديأوجعلوقعالذيالشديدالحكمذلكوتحمل-التماسكعلى

رافائيلإلىوقالالمقدسميكائيلأجاباخرىومرة.منظرهامامالراخي

يضطربلمالذيومن،بذلكقلبهيلنلمالذي،هناكالذيهومن:المقدس

.الشيء؟هذاعندعنانه

وقفواعندماذلكوكالن،بعيداسحبوهمالذينقبلمنضدهمصدرالحكملقد-

.الأروا!ربحضرةقي

-Jjعينأماميكونوالن:لرافائيلالمقدسراكائيلقالأيضانفسهاالطريقةفق

مثلبأنفسهمتصرفواأنهمذلك،عليهمغاضباباتقدالأروأحربأنبما،الرب

الأبد.دهالىالأبدإلىسرياحكحاعليهمسينزلهولذلك.الأرياب

يتلقونسوفوحدهمهمبل،فجزءايتلقىسوفإنسانولاملاكلالأنه-

الأبد.دمالىالأبدإلىالخاصحكمهم
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والستونالثامنالإصحاح

سكانعلىيعرضسوفلأنه،هـلنؤعجونيندهشونسوفالحكمهذابعد-إ

.لأرضا

،سامياز!كانبينهمالأول:أسماؤهمهيهذه.الملائكةهؤلاءأسماءالىانتبه-2

تورئيل،مسلخاوا،ئيلباgsلرإبعوا،ممنلثالثوا،أرستيكافالثانيوا

والعاشر،باراكئيلوالتاسع،كائيلوالثامن،دانيالوالسابع،رو!يئيلوالسادس

عشروالثالث،باتارلالعشروالثاني،أرميرزعشروالحادي،عزارئيل

عشروالسادس،توريالعضروانمس،أنانئيل،عشروالرأبع،باساسائيل

عشروالتاسع،تومائيلعشروالثامن،يتيارئيلعشروالسابع،سيمابيسئيل

عزأزيئيل.والعشرونوالحادي،رومئيلوالعشرين،تارئيل

وقادة،مئاتهمقادةوأسماء،ملاثكتهمرؤساءكانواالذينأسماءداليكم-3

عشراتهم.وقادة،خمسيناتهم

المقدسين،الملائكةأبناءأغوىهوالذيكانولقد،ياكونكانالأولاسم-4

.الناسأبناءويضلون،الأرضالىينزلونوجعلهم

المقدسين،الملائكةأبناءالىالشريرةالم!ثورةقدمالذيكيسابعيلهوالشانيواسم-5

.البشريالجنسبولادةأجسادهملإفسادوأكواهم

.الناسأبناءإلىالموتمننوعكلكشفوهوالذي،غادرئيلهوالثالثواسم-6

،رالدرع،الموتأدواتالناسأبناءإلىوكشف،حوأءأغوىالذيوهو-7

.الناسأبناءلموتأدأةوكل،الذبحأجلمنوالسيف،والترس

الأبد.دهالىالزمانذلكمنالأرضعلىسكنواالذينإلىالأشياءهذهانتقلتيدهمن-8

.والحلاوةالمرأرةالناسابناءإلىكشفالذيوهو،بينيمويهوالرابعوإسم-9

لحكمتهم.عاثدسركللهموأوضح-15

.والورقالحبرواستخدامالكتابةفهمالناسوعلم-11

.العومهذأحتى،يحصىلاالدنياأزمانمنزمنفيضلواالذينعددكانولذلك-12

إيمانهم.بتثبيتقامواوالحبرالقلممعلكن،هذأأجلمنيولدوالمالناسلأن-13

-99-http://kotob.has.it



،4

15

16

17

Is

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

وطاهرين.مستقيمينل!قواحتى،الملائكةمثلإلا،خلقواقديكوفوالمأنهمبما-

عليهم.سيؤثركانشيءكليدمرالذيالموتأنبما-

أفنتهم.قوتهاأيضأويهذا،هلكواهذهبمعرفتهملكن-

منشرلرصنفكلالناسابناءالىكشفوهوالذي،كاسياديالخامسواسم-

والثياطين.الأرواح

بعضةالروحصنفسيهلكوالذي،الرحمفيالجنينصنفيفنيسوفالذي-

تابائيتأسمه،الثعبانبأنبعاثالنهارمنتصففيالصنفسيهللثوالذي،الثعبان

Tabaet.

ا!ثرأباحهالذيالقسممنالرئيسيوالجزء،Kesbelالكسبيلعددهوهذا-

المقدسين.الاحادالى،المجدفيالساكن،علوا

الاسملهميكشفحتىالمقدسميكائيلالىتحدث.Bekaبيكااسمه-

أظهرواوالذين،القسمتذكروهكذا،السريالاسمفهميمكنهمحتى،المقدس

والقسم.الاسمذلكعنديرتعدونسوفالناسأبناءالىسريشيهكل

-jib'وقويقديرلأنه،القسمذلكقدرةهي.

.المقدسميكائيلبيديهذاAkaeا!ياقسمأسسرقد-

.ثبتواقدبهوالتي،القسمهذاأسرارهيهذه-

الأبد.دالى،العالميخلقأنقبلبهوعلقتالسماءرفعت-

الأجزاءمنالمياهتتدفقحينفي،الطوفانعلىالأرضتاسستبوساطته-

.الكوننهايةلالىالخليقةمنذللهضابالمخفية

وأساسه.البحرتشكلالقسمهذابوساطة-

الأبد،إلىتغييردونمايسممروهو،أمامهالرملأسسغضبهمدةخلال-

إلىمكان!امنللتحركقابلةتكونلنأنهاكما،قولةجهنمجعلتهذاوبوساطة

الأبد.دالىالأبد

مطلقأينحرفاولن،مسيرتهماالقمروأكملالشمسممملتهذا؟القسمبوساطة-

الأبد.دالىالأبدالىاليهماأعطيالأمرالذيعن
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مسيرتهن.النجومأكملتالقسمهذابوساطة-92

الأبد.دالىالأبدالى،للجوابيعدن،أسحاؤهنتدعىوعندما-03

،اأرواحأواتنفسلديهمجميعأهم،الرياحوب!السمواتقييحدثهذا-31

.(للأرواح)أوللتنفساتكاملاتكتلاويحدثون

الرائعة.البروقوكذلك،محفوظةالرعورخزائنهناك-32

.والندىالأمطاروخزاثن،الثلجوخزأئن،والجليد،البردخزائنحفظتهناك-33

.الأرواحربأمامويسبحونيعترفونهؤلاءكل-34

،ذاكالشكرعملجميعفييمتنهموهو،مدحهمقدرةجميعمعيتمجدونهم-35

الأبد.والىالأبدالىالأروأحربأسمومدحهم،وتمجيدهمتسبيحهمأثناءوذلك

نأكما،حفظوأقدوممراتهمهمبوساطتهالذي،القسمهذأأسسومعهم-36

يتوقف.لنتقدمهم

سرورهم،كانعظيمأ-37

اليهم.كشفقدالإنسانأبناسمأنبسبب،ومدحوا،ومجدوأ،باركوالقد-38

يأ،اليهأسندقدالحسابمنالرثسيوالجزء،مجدهعرشعلىجلسلقد-93

حينفي،الأرضوجهعلىمنويهلكونيختفونسوفالمذنبون.الإنسانابن

الأبد.الىبالسلاسليغلونسوفأغووهمالذينإن

وجهعلىمنأعمالهمتختفيوسوف،يسجنونسوفبالفسادلمراتبهموفقأ-04

قدأدلإنسالنأبنلأن،فسادايهناكفصاعداالوقتذلكمنذيكونولن،الأرض!

.مجدهعرشعلىشوهد

الإنسانابنوكلمة،وجههأماممنويغادر،يختفيسوفشريرشيءكل-41

.الأروأحربحضرةفيقويةتصبحسوف

.لأخنوخالثالثةالرمزيةالحكايةهيهذه-42

عشرأالثافيالقسمأوالستونالتاسحالإصحاج

قبلمن،الأرواحربمعيعيشالذيالإنسانابناسمتمجيدجرىهذابعد-أ

.الأرضسكان
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وسطهن.فيمتقدمأالاسمومضى،الأرواحعرياتفيتمجيدهجرىلقد-2

الشمالبين،روحينبينأجلسنيبل،وسطهمفيأجبذلمالوقتذلكمنذ-3

والأبرار.النخبةأجلمنمكاناليقيسوا،لهمحبأالملائكةتسلمحيث،والغرب

إلىالمكانذلكفيسكنواالذين،والقديسينالأولالرجال،باءهناكشاهدت-4

الأبد.

السبعونالإصحاح

المقدسينالملائكةأبناءشاهدت.السمواتالىصاعدة،روحيأخفيتهذأبعد-أ

وكانت،بيضاءوأرديتهمملابسهموكانت،ملتهبةنارعلىيمشونوهم

.الكرششالمثلشفافةملامحهم

.)الصفير(الأزرقالياقوتمثليشعاننارمننهرينشاهدت2-

.الأرواحرباماموجهيعلىخررتثم-3

اليمين،يديمن-الملائكةروساءمنواحداكانالذي-ميكائيلوأخذني-4

للاستقامة.وسر،للرحمةسركلكانحيثإلىوجلبني،ورفعني

وأبهة،النجومأوعيةوجميع،السماءلأطرافالخفيةالأشياءجميعأرانيهو-5

.المقدسوجهأماميتقدمونأينومن،الجميع

.السموأتسماءفيأخنوخروحوأخفى-6

جليد.منبحجارةقائحأبناء،النورذلكوسطفيوشاهدت-7

هذا)طارحولروحيوشاهدت،حيةنيرانألسنةالحجارةهذهوسطوفي-8

بنارمليئةأنهارهناككأنتقد،منهالأولالأقصىالطرفعلى،الملتهبالمسكن

به.محيطةكانتحية

ينامونلاالذينهموهؤلاء،والأوفانيون،والكروبيون،السيرافيونبهاحاطثم-9

مجد!.عرشيحرسونبلقط

عشراتألوفوعشرات،مؤلفةملافأ،يحصونولايعدودنلاملائكةورايت-15

المسكن.بذلكأحاطواقدكانوأ،ألوف
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الذينالمقدسونوالملائكة،وفانوئيل،وجبرائيل،وراقائيل،ميكاليلوقام-

المسكنزلكمنوخرج.منهوالخروجإليهبالدخولالعلياالسمواتفيكانوا

تحصى.لابأعدادالمقدسونوالملائكة،وجبرائيل،ورافاثيل،ميكائيل

يمكنلاوثوله،ونقيا،الصوفمثلأبيضرأسهكانالذي،الأزليكانمعهم-

وصفه.

صارتوروحييتلاشىكلهجسديكانحينفي،وجهيعلىخررتإننيثم-

.متغيرة

وأسئح.،وأمجد،أبارك،قويةوبروح،مرتفعبصوتوصرخت-

الأزلى.حفرةفيمقبولةفميمنخرجتالتيالعبريكاتهذهوأصبحت-

مؤلفةملافمعوفانوئيل،ورأفائيل،وجبرائيلميكائيلمعالأزليتدمثم-

.يحصونلاكانواالذين،ألوفوعشراتألوفوعشرأت

ولدتالذي،الإنسانابنأنت:قائلابصوتهوحيانيالملاكذلكإليجاهثم-

عليك.رستوالاستقامة،الاستقامةأجلمن

عنك.تتخلىلنالأزلياستقامة-

مضىهناكمنلأنه،الموجودالعالمباسمالسلاميضفيسوفعليك:قال-

العالم.خلقجرىأنمنذمتقدماالسلام

الأبد.دالىالأبدالىلكيحدثسوفوهكذا-

يتخلوالن،استقامتكطريقعلىسيمشونوالذين،سيوجدونالذينجميع-

الأبد.إلىعنك

ينفصلوالنوعنكنصيبهميكونسوفمعك،مساكنهمتكونسوتمعك-

الأبد.وإلىالأبدإلى

.الإنسانذريةمعالأيامطوالسيكونونوهكذا-

المستق!يمسيسلكهالذيالطريقهوالكمالوطريق،للمستقيمسيكونالسلام-

الأبد.دالى،الأبدإلى،الأرواخربباسم
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عشوأالثالثالقسماوالسبعونالحاديالإصحاح

ولتسلسل،طبقاتهملترتيبوفقأ،السماءمضيئاتإلىالإيحاءاتسفر-أ

منهابدأوأالتيوللأماكن،أسمائهمولاخعلاف،حقبهمولتعاقب،قدراتهم

الذيالمقدسالملاك،أوريللياوضحهماوهو،الخاصةواشهرهم،مسيرتهم

سنةلكلوفقا،حولهمالكاملالعرض،توجيههمتولىالذيوهو،معيكان

سرمديا.سيكونالذي،جديدعملصنعيتمأندالى،الأبدإلىالدنياسنيمن

،السماءأبوابالىيصلالذيوالضوءالشمس.المضيئاتقوانينأولهوهذا-2

.للسماءالغربيةالأبوابعندمنهاالغربوعلى،الشرقعلىالموجودوهو

الشمس.إليهاتغيبالتيوالأبواب،الشمسمنهانشرقالتيالأبوأبرايتانا-3

الذينبينالنجومموجهورأيت،يغيبإليهاوالتيالقمرمنهايظهرالتيوالأبواب-4

غيابها.عندوستةالشمسشروععندأبوابستةهناكوكانت،عليهنيتقدمون

وهناك،وأحدم!وىعلىهم،تلوالاخرواحد،حدهعلىهزلاءمنكل-5

.الأبوابلهذهواليساراليمينجانبيعلىجداكثيرةنوافذ

هوالشمسفلكومدار،الشمسأسمهالذي،البهيرالمضيءذلكاولايسير-6

الملتهبة.والناربألأبهةمفعموتكوين!هاالسماءفلكمدار

العاصفة.الريحهيعليهاتصعدالتيعرلتها-7

وتوجه،نحوالشرقلتسيرالشمالبوساطةوتعود،السماءقيالشمستغيب-8

.السماءوجهوتضيء،البابذلكبوساطةلتدخلهكذا

الكبير.الباببوساطةالشهرأولفيمتقدمةتمضينفسهاالطريقةووفق-9

هيالتي،الستةالأبوابهذهمنالرابعالبابخلالمنممدمةتمضيهي-15

الشمس.)شراقعندموجودة

الأولالقسموفي،القمرمنهوشميرالشمسمنهتسيرالذيالرابعالبابفيويوجد-11

.المحددةمددهنفييفتحنعندما،لهبيصدرمنها،نافذةعشرةاثنتا،منه

وتنزليومأ،ثلاثينالبابهذاخلالمنتتقدمالسماءفيالشمستشرقعندما-12

.مسمواهعلىالسماءغرليفيالرابعالبابعبر
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ثلاثينلمدةالليلأثناءالليلةوتحقلصالنهارأثناهاليوميطولالمدةتلكخلال-

يوما.

.أجزاءثمانيةهيوالليلة،تماماأجزاءعشرةهوالنهار-

الابالىوتتحول،ديهوتغيب،هذاالرابعالبابخلالمتقدمةالشمستمضي-

.الخاصالبابمنوتغيبتشرقذلكويعد،يوماثلاثينخلالالخامس

،جزءاعشرأحديصبحهذاوعلى،الثانيالجزءبوساطةأطولالنهاريصبجثم-

فقط.أجزاءسبعةأقصرالليلمدةتصبححينفي

وتغربوتشرق،السادسالبابإلىوتدخل،الشرقالىالانالشمستعود-

علاماتها.أساسعلىيومأ،وثلاثينواحدلمدةالسادسالبابفي

الليل،طولضعفبالطوليبلغوهو،الليلمنأطولالنهارالمدةتلكفي-

قسمأ.عشراثنىيصبححيث

يمكنوبذلكوترتفعالشمستشرقثم.أجزاءستةوأصبح،قصرالليللكن-

.يطولأنولليليقصرأنللنهار

وتغيبتشرقحيث،السادسالبابفيوتدخل،نحوالثرقالشصمسوتعود-

يومأ.ثلاثينلمدة

أحدبصبححيث،تماماواحدبجزءانقصالنهاريصبحالمدةهذهتكتملعندما-

.أقسامسبعةالليليكونحينفيقسمأ،عشر

،نحوالشرقوتسير،السادسالبابذلكمنالغربمنالشمستصدرثم-

البابفيالغربباتجاهمجدداوتغيبيومأ،ثلاثينلمدةالسادسالبابفيوتشرق

.إ!سادسالغرلي

حينفي،أقسامع!ثرةيكونأي،بقسمينأقصرالمدةتلكفيالنهاريصبح-

.أجزاءثمانيةالليليكون

الخامسالبأبفيتغيبعندماوذلكالخامسالبابمنالشمستذهبثم-

أساسعلى،يومأوثلاثينإحدىلمدةالرابعالبابفىوتشرق،الغرليةللجهة

.الغربفيوتغيب،علاماتها
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31
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35
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37

38

93

04

تسعةالليليصبح،لهمساوولأنه،لليلمساويأالنهاريجعلالاونةتلكفي-

.أجزاءتسعةالنهارويص!بح،أجزاء

،الشرقإلىوتعود(الغربفيغيابهاعندالبابهذامنتذهبالشمسانثم-

اجابافيالغربفيوتيبيومأ،ثلاثينلمدةالعالثالباببوساطةسيرهاوتتابع

الثالث.

وينقص،صباحاثلاثينخلالالنهارمنأطولالليليكونالاونةتلكوفي-

تماما،أجزاءعشرةمنمؤلفاالليليكونحيثيومأ،ثلائينلمدةأليوممنالنهار

.أجزاءثمانيةمنوالنهار

فيالثالثالبابفيتغيبعندما،الصالثالبأبمنالآد!الشمسوتذهب-

يوما.ثلاثينلمدةالشرقفيالثانيالبابمنوتسير،الشرقإلىتعودلكن،الغرب

.السماءغربيفيالثانيالبابفيتغيبنفسهاالطريقةووقق-

.أجزاءسبعةالنهارويكون،جزءاعشرأحدالآونةتلكفيالليليكون-

تعودأنهاغير،الغربفيالثانيالبابمنالوقتذلكفيالشمستذهبثم-

يوما.وثلاثينواحدلمدةالأولالباببوساطةوتسير،الشرقإلى

.الأولالبابفيالغربفيوتغيب-

ثانية.النهاريطولمابقدرالليليطولالاونةتلكفي-

.أجزاءستةالنهارأنحينفي،تماماجزءاعشراثناإنه-

.البدأياتهذهمنمستديرةوتذهب،بداياتهاأكملتقدالشمستكونبهذا-

المقابلالجزءفي،الغربفيوتغيب،يوماثلاثينلمدةالبابذلكفيتدخلإنها-

السماء.من

أحدويصبح،واحدأجزءاايريعأ،طولهنيالليليتقلصالآونةثلكفي-

.جزءاعشر

.أجزاءسبعةالنهار-

.الشرقفيالثانيالبابإلىوتدخلالشمستعودثم-

وغيابا.)شراقا،يومأثلاثينالبداياتهذهبوساطةتعودإنها-

-601-http://kotob.has.it



41

42

43

44

45

ل!4

74

.أجزاءثمانيةوالنهار،أجزأءعشرةويصبح،طولهفيالليليتقلصألاونةتلكفي-

،الشرقإلىتعودلكن،الغربفيوتغيبالثانيالبابمنتذهبالشمس)نثم

.السماءغركطفييوماوثلاثينواحدلمدةوتغيب،الثالثالبابفي،الشرقفىوتشرق

الليلويغدو.أجزاءتسعةيغدوحيث،أقصرالليليصبحالآونةتلكفي-

يوما.وستونوأريعةثلاثمائةتمامأهوالعام.النهارمعمتساويا

بعضابعضهماعنليختلفاوالليلصالنهاروانقا،والليلالنهارإطالةعمل-

الشمس-مسيرةبوساطة

.كثيراالليلوينقص،يومياالنهاريطولالمسيرةهذهبوساطة-

ستينخلالعالدة،تعودعندماواستدارتهاومسيرتهاالشم!سقانونهوهذا-

والأبد.الأبدإلىالشمسسماهاالتيالدائمةالمنيرةهيهذه.وخارجة،يوما

نوعها،خاصيةمنانطلاقاسميتوالتيعظيمأ،نوراتصدرالتيأيضاهيهذه-

.الربأمرحسبما

بالنهارعرشهافيالسعيتتابعبلتستريحولاتتراخىلا،وتخرجتدخلوهكذا-

متساوية.معامساحتاهمالكن،القمرمننورمنجزءسبعمعتشرقهي.ويالليل

عشرأالرابعالقسمأوالسبعونالثانيالإصحاج

وفلكه،القحراسمه،أصغربمنيرمخريتعلققانونأمخررأيتأنا،القانونهذأبعد-أ

.السماءفللثمثل

بمعيار.اليهيعطىوالنور،تهبوالرياح،يعتيهاالميعربته-2

ووفق،العثمسمدرهىومدده،متغيرايصبحومدخلهمخرجهعندشهركلفي-3

نورالشمس.منجزءسبعونوره،نورهيخرجسوفنفسهاالطريقة

يوما.ثلاثينلمدةمتقدمأيمضىنحوالشرقبدايتهوفي،يشرقهوهكذا-4

الشمس،معهويومأثلاثين.الشهربدايةلديكويغدو،ألاونهتلكفييظهر-ثه

متقدمة.الشمسمنهتخرجالذيالبابقي

باستثناءالنورمنفارغكلهومداره،الجزءونصفأجزاءشعةالوجودفينصفه-6

نصف%وجزسبعالنهارفيويتلقى.نورهمنجزءاعشرالأريعةمنجزءسبع
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يغيبوهو،جزءوبنصف،واحدوبجزء،بسبعهونوره.ضوئهمن،الجزءذلك

الشمس.مع

.نورمنجزءنصفويتلقى،معهاالقمريشرقالشمستشرقوعندما-7

الشمس.معالقمريغيب،الشهريومقبل،مدتهيبدأعندماالليلةتلكفى-8

يضرقلكنه،نصفكلفييعني،عشرالرابعجزئهفي،مظلمهوالليلةتللثوقي-9

الشمس.إشراقينحرفمسيرتهوفيتمامأجزءسبعمعأليومذلكفي

.جزءاعشراريعةالىنورهيزدادالمتبقيةمدتهخلال-15

والسبعونالثالثالإصحاج

وكل،الأقمارتقدم.القمرقانونفيمؤثرهووتنظيمأتقدمأمخررأيتإننيثم-أ

جميعأ.يوجههمالذي،المقدسالملاك،أوريلأرائيه،بهميتعلقشيء

إياهم.أرانىحسبعامحطاتهمدونت-2

خمسةفيألاكتمالحتى،نورهموظهور،وقوعهمحسب،أشهرهمدونتأنا-ثر

يومأ.عشر

.الغيابوعندالشروقعندجمعنورهالمزدوجينأجزاههسبعهمنكلفيالقمركمل-4

في.بابكلخلالمنتقدمهيتخذهقررةأشهروقي،مغيبهالقمريغيرمقررةأشهرفي-5

البابفي:الوسطفىهمااللذان،البابينهذهفييعني،الشمسمعالقمريغيببابين

دورته.ويعمل،أيامسبعةلمدهيشرقالثالثالبابمن.الرابعوالبابالثالث

كله.نورهيستكملوبذلك،مشرقةالشمستخرجعندماالبابالىثأنيةويعود-6

ويعود،السادسالبابالىالثامناليومفىويدخل،الشمسعنينحرف)نهثم

الشمس.تشرقمنهالذي،الثالثالبابإلىأيامسبعةفي

منيعبرحتى،أياملسبعةالقمريشرق،الرابعالبابإلىالشمستمفعيعندما-7

الخامس،الباب

،وينحرف،نورهجميعوششكمل،الرابعالبابالىأيامسبعةفيمجدداولعود-8

.أيامثمانيةفيالأولالباببوساطةويعبر

الشمس.تشرقمنهالذي،الرابعالبأبإلىأيامسبعةفىويعود-9

وتغيب.الشمستشرقللأشهرمثبتلنظاموتبعأ،محطانهمرأيتأناهكذا-01
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الشمسإلىعائدة،يوماثلاثونمقدارهازيادةهناكالأوقاتهذهخلال-1)

الخمسةالأعواممنعامكلإلىالعائدةالأيامجميعوهي،أعوأمخمسةقي

الشمسإلىويعود،يوماوستينوأربعةثلاثمائةإلىيصلالعاميكمملفعندما

ثلاثينإليهمتعودوهكذا،عامكلفيأيامستةاي،ايأمشةوالنجوم

يوما.

.والنجومالشمسمنأقليومأثلاثينالقمريمتلكوهكذا-12

ولامطلقاتتقدمأنيمكنلامحطاتهانيعنيتمأمأ،الأعوأمطواليحضرالقمر-13

وأريعةثلاثمائةفيمتناهيةبدقةتتغيرأنللأعواميمكنبل،واحدايومأتتأخرأن

وفي،يوماوتسعونواثنانيومألفهيالأيام،أعوامثلاثةفي.يوماوستين

وتسعمائةألفانأعوامثمانيةوفييومأ،وعشرونوثمانمائةألفهيأعوامخمسة

يوما.عشرواثنا

فيويمتلك،يوماوستونواثنانألفسنواتثلاثفيوحدهالقمرإلىولعود-14

الألفإلىعملتإضافةلأن،الشمسمناقليوماخمسينسنواتخمس

يوما،وسبعونوسبعمائةألفهناكسنواتخمسوفييومأوالستينوالاثنين

يوما.وثلاثونواثنانوثمانمائةألفأنهيسنواتثمانفيالقهسوأيام

الأياموهذه،يومابثمانينالشمساياممنأقلسنينثمانيةفيأيامهلأن-13

سنين.ثمانفيتناقصهأيامهيالثمانون

فيتشرقالتي،الشمسولمحطةالأقمارلمحطةتبعأحقأ،كاملاالعاميصبحثم-16

يوما.لمدةللاثينوتغيبفيهاتشرقالتي،مختلفةأبواب

والسبعونالرابعالإصحاح

وعلى،الخليقةجميععلىيترأسونالذينوهم،الألوفمقدميقادةهمهؤلاء-ا

الذيالمكانعنقطينفصلواولم،أضيفتالتيالأريعةالأياممع،النجومجميع

.العامحسابلكاملوفقأ،إليهمعين

.العامحسابفيتحسبلمهي،أيامأريعةوهناك-2
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دارفيحقيقةتخدمالمنيراتهذهلأن،كثيرايخطثونالناسبهميتعلقفيما-6

الرابع،البابفيهـلوما،الثالثالبابفيويومأ،الأولالبابفييومأ:العالم

.السادسالبابفيولوما

أجلمن.لهأمنزلةوستينوأريعثلاثمائةكلكاملأالعالمانسجاموأصبح-4

.العلامات

.الفصول-5

.عوأملأوا-ل!

.منيراتجميععلىالمجدربعيةالذيالملاك،أوريل)ياهاأرانيالتي،والأيام-7

،السماءوجهفييحكمواأنمنيتمكنواوحتى،العالموفي،السماءفيالسماء-8

.أصبحواالأرضفوقويظهروا

إلسماءمنيراتوجميع،والنجوم،والقمروالشمس،والليالىللأيامموجهين-لأ

.السماءعرلاتجميعمعدورانهاتعملالتي

،السصاءفيالشمسعرلاتلدورانمفتوحةباباعشرأثنيأوريلأرانيهكذأ-01

.الأمامزحوالشمسإشعاعاتتنطلقمنهاالتي

منازل!فيمفتوحينيكونونعندما،الأرضفوقالحرارةتسيرهؤلاءمن-أ!

فيينفتحونعندماوذلك،الندىوروحالرياحأجلمنوهم،فصولهم

نهاياتها.عندالسماءفيينفتحون،فصولهم

تسيرخلالهامن،الأرضنهاياتعندالسماءفيبابأعشراثنىرأيتأنا-12

وغروبها.شروقهاعندالسماءأعمالوجميعوالنجرم،القمرويسير،الشمس

اليسار.وعلىاليمينعلىمفتوحةأيضاالنوافذمنكعير-13

كذلكوهناك.الحدوداقصىإلىحارهمعينفصلفيالنوأفذ)حدىتغدو-14

لعددهم.وفقايغيبونوفيهم،بذلكأمرهمعندالنجومتخرجمنهاأبواب

،الأبوابهذهإلىالعلويالعالمفىتركضالسماءعرباترأيتأناذلكومثل-15

منأعظمالعرباتهذهمقواحدة.أبداتغيبولاالنجومتستديرفيهاالتي

كله.العالمحولتسيروهي،الجميع
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عنتمرأالخامسالقسمأوالسبعونالخاممسالإصحاح

يسيرونمصهم،الرياحلجميعمفتوحينباباعشراثنيالأرضنهاياتعندورأيت-

.الأرضفوقويهبون

الجانبعلىوثلاثة،الغربفيوثلاثة،السماءوأجهةفيمفتوحونمنهمثلاثة-

نحوالذينهمالأولثالثلاثة.الأيسرالجانبعلىوثلاثة،السماءمنالأيمن

اليسار،علىفوفالذينه!هؤلاءخلفوثلاثة،نحوالشمالوثلاثة،الشرق

.الغربعلىوثلاثة،الجنوبنحو

العقوية،رياحتسيرثمانيةومن،الصحةورياحالمباركةرياحتسيرمنهمأريعةمن-

الذينوجميع(سكانهاوجميع،فوقهاوالسماء،الأرضلتدميريرسلونعندما

الجافة.الأرضعلىأو،المياهفى

،الشرقعلىالأولالبابخلال،الشرقيالمسمىالبابمنالرياحهذهأولتسير-

.والهلاك،والحر،والجفاف،الدمار:متقدمايمضيهذامن.الجنوبنحويميلالذي

:هناكمنهويصدر،الإنصا!الوسطهوالبابالذي،الثانيالبابمنيسير-

باتجاههوالذيالث،لثالبابمنويسير،والندى،والصحة،والخصب،المطر

.والجفاف،البرد:الشمال

البابخلالومن،رئيسيةأبوابثلاثةخلال،الجنوليةالرياحهؤلاءبعدتسير-

الحار.الريحيخرج،نحوالشرقالمائلالأول

.والحياةوالصحة،والمطر،والندى،محمودةرائحة:الوسطالبابمنتسيرلكن-

،والبلاء،والمطر،الندى:الغوبباتجاههوالذي،الثالثالبابمنيسير-

.لدماروا

ثلاثةمنتسيروهي.البحرتدعىالتى،الشمالإلىالرياحهؤلاءبعدهناك-

البابهذاومن،الجنوبنحومائلا،الشرقعلىهوالذيالأولالباب،أبواب

المطر،يسيرالوسطفيالمباشرالبابمن.والدمار،والبلاء،والمطر،الندىيسير

نحومائلا،الغربباتجاههوالذيالثالثالبابومن،والصحة،والحياة،والندى

.ءوالبلا،ىلندوا،والمطر،لثلجوا،والجليد،لضبابايسير،لجنوبا

ا-ا-ا
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المائل،الأولالبابمنيسير.الغربإلىرياحالرابعالجزءفيهذابعدهناك-15

منوسعبر،والقشعريرة،والثلج،والبرد،والجليد،والمطر،الندى:الشمالنحو

والمباركة.،والصحة،المطر:الأوسطالباب

،والانسفاع،والدمار،الجفافالجنوبنحوهوالذي،الأخيرالبابمنهـسمير-11

.كوالهلا

.للسماءالأريعللجهاتعشرالاثنيالأبوابعنالتقرلرانتهى-12

والصحةعقوباتهمبلاياوجميع،قوانينهمجميعمتوشلحبنييالكشرحتأنا-13

قبلهم.منالمنتجة

بم

والسبعونالسادسالإصحاج

الأولى.لأنها،الشرقيةالأولىالريحاسم-

هوالذيهناكينزلماوغالبا،ينزلهناكعلواالاممثرلأن،الجنوليةالثانيةتدعى-

الأبد.إلىمبارك

تتناقصهناكالسماءمنيراتجميعلأن،النقصاناسمالغرييةالريحعلىيطلق-

.وتنزل

منمنهاالأول:أقسامثلاثةإلىمقسمة،الشماليةاسمهاالتي،الرأبعةالريح-

،والغابات،الوديانمع،الماءبحارأجلمنوالماني،الإنسانمسكنأجل

.الفردوسالثالثالقسمويحتويوالثلج،الظليلةوالأماكن،والأنهار

الجليد،منهايسير،الأرضجبالجميعمنأعلى،عاليةجبالسبعةساهدتأنا-

وتغادر.،والسنوات،والفصول،الأيامتعبرحينقي

لالأويأخذ،الأنهأرجميعمنأعظم،الأرضعلىأنهارسبعةشاهدتانا-

كبير.بحرفيمياههوتصب،الغربمنمساره

.الشرقعلى،الأريتيريالبحرفيمياههماوتصب،البحرإلىالشمالمناثنانيأتي-

.صحراءهناكقيلحيث،الكبيربحرهماإلىاثنان،الشمالفجوةفيمجراهما

الكبير.البحرفيسبعا.الأرضوعلى،ال!بحرفيكبيرةجزرسبعشاهدتأنا-
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والسبعونالسابعالإصحاج

.Tomasتوماسوالثاني،Aryaresمريارش!الأول:هذانهماالشمساسم-ا

ص!،!اهإبلاوالثاني،()سينAsonyaالسونياهوالأول:أسماءاريعةللقمر-2

.Eraeإيرياوالرابع،Benaseبيناسيوالثالث

ومساحتهما،السصاءمدارمثلمدارهمااللذان،الأعظمالمنيرانهماوهذان-6

متساهـلة.

هووبتدبير.القمرمنإليهاأضيفت،النورمنأقسامسبعةمدارالشمسفيهناك-4

الغريي،البابفييغيبونإنهم.الشمسنورمنسابعقسممغادرةحتىفيهموجود

.السماءوجهفوقالشرقيالبابخلالمنويشرقون،الشمالنحووششديرون

فيه.موجودهوماهوكلالنورسبعونصفا،السماءفييظهرالقمر،يبزغعندما-5

اكتمل.تدنورهيكونيوماعشرأريعةفي-6

عشرخمسةخلالأكتملقدنوريكونحتى،فيهتختزنضوءخمساتبثلاثة-7

.خمساتثلاثةلديههو،السنةلعلاماتوفقا،يوما

سبع.قسمنصفالقمريمتلك-8

ثلاثةالثانياليومفيويتناتص،جزءاعشرأريعةنورهيتناقصتناقصهخلال-9

،جزءاعشرأحدالرابعاليوموفي،جزءاعشراثنيالمالثأليوموفي،جزءأعشر

اليوموفي،اجزاءتسعةالسادساليوموفي،أجزاءعشرةالخامسأليوموفي

،أجزاءسبعةإلىالثامناليومفيولتناقص،أجزإءثمانيةإلىيتناقصالسابع

خصسةإلىالعاشراليومفيويتناقص،أجزأءستةإلىالتاسعاليومفيويت!ناقص

عشرالثانيأليوموفي،أجزأءأريعةإلىيتناقصعشرالحاديأليوموفي،أجزاء

ويتناقص،جزأينإلىعشرالثالثاليومقيويتناقص،أجزاءثلاثةإلىيتناقص

يكونعشرالخامساليوموفي،السابعجزئهانصفإلىعشرالرأبعاليومفي

.زالقدنورهمنالمتبقيالقسم

يوما.وعشرينتسعةمحدرةأشهوفيالقمرامتلك-01

يوما.وعشرونثمانيةفيهامدةأيضاامتلك-11
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منفيهانصبكيف،القمرفىالنورانصبعندماتنظيمأمخرأوريلأراني-

الشمس.

الشمس،بحضرةفيهينصبهو،نورهمعالقمرفيهيسيرالذيالوقتطوال-

.السماءفييومأمكتملةعشرأربعةنورهيصبحأنإلى

اليومفيويدحى،السماءفينورهيفنى،كلعةبصورةمنطفئايكونوعندما-

فيه.النوريتسلماليومذلكفيلأنه،الجديدالقمرباسمالأول

يصعدحينفي،الغربفيال!ثمسفيهتنزلالذياليومفيتماماكاملاويصبح-

.الشرقمنالليلىأثناءالقمر

يختفيعندماوذلك،قبلهالشمسإشراقحتى،الليلطوالالقمريشععندها-

الشمس.امامالقمر

جميعتتهيأنالى،يتناقصأخرىمرةهو،القمرإلىالنوريصلحيث-

وتنتهي.القمرأياموتعبر،لياليه

نور.دونمنمنعزلاالمداريبقىثم-

أشهرثلاثةوخلال،يوماثلاثينشهركلمدةكلتكون/أشهرثلاثةخلال-

فيتاثيراتهفيهاتتناقصمددوهناكبومأ،وعضرينتسعةشهركليكونزيادة

يوما.وسبعينوسبعةمائةخلالأي،الأولالبابوقي،الأولىمدته

يوماثلاثينلمدةيظهر،أشهرثلاثةخلالنحوالأمامتقدمةمنالوقتذلكفي-

شهر.كلفييوماوعشرينتسعةأخرىأشهرثلاثةخلالويظهر،شهركلفي

مثلالنهاروفي،انسانوجهمثليوماعشرينليلةكلفيالليلفييظهر-

.نورهسوىشىءلالأنه،السماء

والسبعونالثامنالإصحاح

نجومحولقانونكلعنوتقريرا،شيءكلأريتكقدمتوشلحبنيياوألان-،

ذلك.الهىوقد،السماء

جميعوفي،الأوقاتكلفيتحدثالتيبالأشياءيتعلققانونكلأرانيهو-2

منها،كلحكمتحت،الوصوللدى،الأعوامكلفي،تأثيركلتحت،الفصول
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البابفييحدثالذي،القمرتناقصايضاوارأني.أسبوعوكلشهركلوخلال

يتلاشى.نورهالسادسالبابذلكفيلأنه،السادس

اكتمالحتى،مدتهفيالسادسالبابفىالحادثوتناقصه،الشهربدايةههنامن-3

وعشرونخمسة،الأسابيعحسابلطريقةوفقا،يومأوسبعينوسبعةمائة

.ويومانأسبوعا

تماما.سنةنصففيأيامبخمسة-النجوملقانونتبعأ-الشمسمدةمناقلمدته-4

الذين،منيرلكلذلكيشبهوما،الظهورمثل،المنظوروضعهميكتملعندما-5

أرشدني.الذ!،الكبيرالملاكأوريلإياهمأراني

والسبعونالتاسعالإصحاج

.شيءكلأريتكلقدأخنوخياأنتبه:ليوتالالأيامتلكفيأوريلاجاب-أ

نجوميوجهونوالذين،والقمرالشمسرأيتأنت.لكشيءكلوكشفت-2

وعودتهم.ووصولهم،وفصولهم،عملياتهمكليسببوالذي،السماء

تتناقص.سوفالأعوامالمذئبينأيامفي-3

الأرضعلىعصلشيءوكل،المثمرةترلتهمفيمتخلفةتكود!سوفذريتهم-4

.السماءتتحركولنيتوقفسوفالمطر.فصلهفيولختفىيزولسوف

موسمها،فىمزدهرةولي!ست،متأخرةالأرضثمارتكونسوفالأيامتلكفي-5

معاقة.ثمارالأشجارتكونسوفموسمهاوفي

تكونسوفالأيامتلكفى)نما.المحددوتتهفييشاهدولن،قوانينهيغيرالقمرسوف-6

السماء.الكبرىالغربعرلابتخومفيالجدبيحدثولسوف،مرئيةالسماء

سوفالأثناءتلكوفي،النوربأوامرأنيرتعندماعليهكانتمماأكثرتشعسوف

وأعمالهم.سبلهمتفسدوسوف،السماءسلطاتبينالمقدمينمنكثيريخطئ

النجومطبقاتوجميع،يأمرهموالذي،فصلهمفييظهروالنسوفهؤلاء-7

المذنبين.وجهفىتنغلقسوف

فييفسدونسوفوهم،معهمتأثمسوفالأرضعلىيسكنونالذينأفكار-8

سبلهم.جميع
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بينهم.الشريتضاعفسوفوآنذاكاريابأ،أنفسهمويظنون،يأثمونسوفهم-9

جميعا.يتدمرونسوفوبذلك،عليهمالعقابينزلوسوف-15

الثماتونالإصحاج

كتبالذيواقرا،بالتدربجالسماءأنزلتهالذيالكتابالىانظرأخنوخيأ:قال-أ

منه.جزءكلوافهم،فيه

وكلالكتابقراتفقد،الجميعوفهمت،كمبقدشيءكلالىنظرت)ننىثم-2

.الإنسانأعمالوجميع،فيهكتبقدشيه

الدنيا.أجيالخلال،الأرضعلىالجسدأبناءوجميع-3

كلها.الدنيأأعمالهكذأصاغالذي،المجدملك،الربباركتالفوروعلىذلك)ثر-4

الدنيا.أبناءنحووالمباركةالطويلةالمعاناةهذهبسبب،الربأناومجدت-5

كتبالذيمقابلفيوصالحابأرايموتسوفالذيالإنسانمبارك:آنذاكقلت-6

معه.الظلميوجدلموالذيجرائمهسجل

بابأمامالأرضعلىووضعوني،اقتربجعلونيالمقدسينالثلائةهؤلاءإنثم-7

بيتي.

جسدمنماأنهأولادكوأخبر،متوشلحأبنكالىشيءكلأوضح:ليوقالوأ-8

خالقهم.هولأنه،الربأماممسوغأيكونسوف

ولكي،جديدمنقواكتستردأنإلى،اولادكمعندعكسوفوأحدعامخلال-9

لكن.أولادكجميعإلىواشرحها،الأشياءهذهاكتب،اسرتكتوجهأنتستطيع

لأن،قلبكتمتينيجريولسوف،وسطهممنيأخذونكسرفأخرىسنةفي

المختار،معيغتبطسوفوالمستقيم،المختارإلىألاستقامةيظهرسوفالمختار

ذنولهم.معيموتونسوفالمذنبينلكن،الآخرأحدهماويهنئ

الفاسد.معيغرقسوفوالفاسد-01

،الإنسانعملأساسعلىيموتونسوفباستقامةيعملونالذينإنهذاومثل-11

الأشرار.أعمالأساسعلىبعضهممعلجمعونوسوف

معي.الحديثينهونسوفالأيامتلكفي-12
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العالمين.ربمباركأ،أتباعيإلىعدتوأنا-أ

والثمانونالحاديالإصحاج

ولك،لكوكنبتها،الأشياءهذهجميععنحدثتكأنا،متوشلحبنيياالان-

.شيءكلكتبأحولوأعطيتك،شيءكلكشفت

منأنتتتمكنحتى،أبيكقبلمنكتبتالتيبالكتبمتوشلحبنيياأحتفظ-

المستقبلية.الأجيالالىنقلهم

إلى،أولادهمإلىينقلوهاأنأجلمن،وذريتكولأولادك،أعطيتكأناحكمة-

فييذهبلاأنأجلومن،تفكيرهمفيالحكمةهذهولتكن،الأبدإلىأجيال

الحكمة،هذهيتعلمواحتى،بماذانهميسمعو!انبل،يفهمونهاالذينسبات

الكامل.الصحيحالطعامهذابأكلجديرينويصبحوا

الذين،الاستقامةطرقعلىيسيرونالذينوليتبارك،الاستقامةجميعلسبارك-

أيامهم.تحصىعندما،المذنبينلدىيوجدمثلما،جرممةفيهمليس

ثلاثينلمدةبابكلمنوتخرجتدخل)نها،السماءفيالشمسلمسيرةبالنسبة-

أرياعأربعةإلىوينتمونأضيفواقدأريعةمع،النجوممنطبقةألفقادةمعيوما

.مددأريعخلالويرافقونهميرشدونهمالذين،السنة

جيل،كلإحصاهفييحصونهمولا،كثيرايخطئونالذينبالناسيتعلقفيما-

فيأنهمصحيحبشكليعرفوالنالناسأنكصا،اليهمبالنسبةكميراأذنبوالأنهم

البابفيواحد،الأبدالىمعلمينمسجلونهؤلاءبالفعللكن.السنةإحصاء

.السادسفيوواحد،الرابعفيوواحد،الثاكفيووأحد،الأول

يومأ.وستينواريعةثلاثمائةفيالعاماكتملهكذأ-

والأشهر،،للمنيراتبالنسبة،دونالذيأحصيقدوصحيح،قيلماحقا-

أليئ،وأوصلها،إليأورللاوضحهاالثي،وا،ياموالسنوات،المحددةوالمدد

منكلفيتمتلكهاالتيوالقوة،السماءلقدرة)وفقأالخليقةجميعربأمرالذين

والقمرالشمسنور،الإنسانإلىالنورتوانينبشرح،لصالحيوالنهار(الليل

.حدةعلىمنهاكلفلكمعتدورالتي،السماءقوىوجميع،والنجوم
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مددها،وفي،مواسمهاوفي،أماكنهافيتغيبالتي،النجومقانونهوهذا-9

أشهرها.وفي،أيامهاوفي

وفقا،موأسمهمفىويدخلونيراقبونالذين،يرشدونهمالذبنأسماءهذه-01

محطاتهم.وفي،تاثيرهمأوقاتوفي،اشهرهمفي،مددهملقانون

.للعامأرياعالأريعةيفصلونالذينوهم(أولايدخلونلهمموجهينأريعة-11

إلىوالعام،الأشهريقسمونالذينوهم،لطبقاتهمموجهاعشرأثناهؤلاءبعد

بينوكذلك،الأيامبينيميزونالذين،ألفقادةمعيومأ،وستينوأريعةثلاثمائة

الأريعة.العامأرياعتقسيميتولونكمرشدينالذين،المضافينالأريعة

خلفواحدكلىالمرشدونأضيفوقد،المرشدينوسطفيهؤلاءالألوفقادة-12

الذينالأريعةا!لرشدينأسماءهيوتللث.التفريقمرشدوهمولتولى،مركزه

وهيلاملاكملكئيل:عليهمتعينواالذين،الأريعةالعالمأرياعيقسمون

ث!.عا*أولثمعاثهك!3

رئيل.ناو،لميليا-31

وجيلوميئيل،وجياسوسال،أدنارئيل:هيأرشدوهمالذينوأسماء-14

Jyelameal.

يسيرواحدكل،النجومطبقاتمرشديخلفيسيرونالذينالعلاثةهمهؤلاء-5،

المحطاتمرشديخلفيسيرونأئفسهمهمالذين،الطبقاتمرشديخلف

.العامأرياعاريعةتقسيميتولونالذين،هؤلاء

تمانييسمىالذي،ميلكياسويحكمالعاممنالأولالجزءفيينبعث-16

Tamani،(لشمس)اوزاهيا.

يومأ.وتسعونواحدهيخلالهايحكموالتي،نفوذهأيامجميع-7،

:نفوذهأيامفيهناك.الأرضعلىشوهدتالتيالأيامعلاماتهيوهذه-18

كلأوراقوتصبح،مثمرةتصبحالأشجارجميع.واضطراب،وحرارة،تعرق

فىيانعةالزهورمنصنفوكلالورودوتصبح،القمحوينضج،ظاهرةشجرة

وتيبس.اشجارالشضاءوتجف،الحقل
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91

02

21

22

32

24

خرمومرشد،وزلسابئيل(بركئيل:تحتهمالذيالمرشدينأسماءهيوهذه-

.نفوذهأياماكتملتالذي،هيلويالثيفأسمهالألوفأصحابمن)ضافي

الرائعة.زاهيااسمهيدعونالذي،هيلاميلاكهوبعدهمالآخروالمرشد

يومأ.وتسعونواحدهينورهأيامجميع-

الحينذلكوفي،وجفاف،حرارةةايارضعلىايايامعلاما!هيهذه-

للتجفيف.ثمارهاوتقدم،ومزيجةدافئةثمارهاالأشجارتعطي

فيشيءكلمع،ثمارالأرضكلجمعت،والحملانالشياهذلكوتتبع-

.نفوذهمدةأثناءهذاحدث.الكروموديست،الحقول

رؤساءهموالذين،تحتهمالذينالمشرفينوأسصاء،ورتبهمأسماؤهمهيهذه-

)hوهيل،Keelوكيل،Gedaeyalلغيدأيا:لوفلأا l.

.Asphaelهومسفائيلالمضافالألفقائدسموا-

عشرأالسادسالقسمأوالثمانونالثانيالإصحاج

ولسوف.ولادتكقبلرأيتهقدأناكنتمثهدكلمتوسلحبنيياأريتكقدالانوانا-أ

بعضا.بعضهميشبهونوهم،اتزوجانقبلرأيتهاانااخرىر!لاخبرأحكي

لقد.أمكمنأتزوجأنقبلالثانيةوكانتكنابأ،اتعلمكنتعندماالأولىكانت-2

عظيمة.رؤيارأيت

.الربإلىتضرعتالأشياءهذهأساسوعلى-3

تتطهر،السماءالرؤيافىشاهدتعندما،مهلايلجدكبيتفىمستلقياكنت-4

.بعيداواختطفت

هوةفيابتلعتوقدالأرض،هذامثلرأيتأنا،الأرضعلىوسقطت-5

.جبالعلىجبالتعلقتوقد،عظيمة

عنمنخزعةتنزلقكانتعاليةوأشجاراهضابفوقتغرقهضابكانث-6

.الهوةفيوالغرقالسقوطحالفىوكانت،جذوعها

لقد:وقلتصرختوقد،انبحصوتيفإنالأشياءهذهمرعولأتجاهكنتولأننى-7

.؟هكذاتصرخأنتلماذا:ليوقالايقظنيمهلايلجدي)نثم.ا،رضتدمرت
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بني.يارأيتهالذيذلكثابت:ليقال.شاهدتهاأناالتيالرؤياجميعلهحكيت-8

قييغرقسوفجوهرها.للأرضذنبكلبسريتعلقفيمامنامكرفلاوهائلة-9

عظيم.دماريحدثولسوف،الهوة

بقيةتتركحتى(مزمنأنتالأنكالمجدربالىوتضرع،بنيياالانانهض-15

الأرضعلىالمصيبةهذهكلبنييا.كليادمارايدمرهالاوأن،الأرضعلى

دماركبير.هناكيكونسوفالأرضعلى،السماءمنجاءت

موضحا،الدنيالأجيالوصلاتىدعائيودونت،وتضرعت،نهضتإننيثم-11

متوشلج.ابنيإ!ىشيءكل

تسيرالشمسرأيت،السماءالىالأعلىإلىونظرت،الأسفلالىنزلتعندما-12

عرفهقدمماشيءوكل،مبعثرةنجوموعدة،الغربمننازلاوالقمر،الشرقمن

منالشمسأرسلانهبسبب،ومجدتهالقضاءربوباركت،البدايةمنذالرب

منتتمكنحتى،السماءوجهفيلاشراقهاولصعودها،الشرقحجرات

لها.حددالذيالطريقعلىوتسيرالانبعاث

والثمانونالثالثالإصحاح

ب!نفستكلحت.الواحدوالعظيم،المقدسوباركت،باستقامةيديرفعتأنا-أ

منيتمكنواحتى،الفانينأبناءجميعالىالربصاغهالذيلسانىويلحمة،فمي

به.ليتحدثوأولسانأ،وفمانفساإياهممعطبأ،بهالكلام

جميعرب،عظمتكفيوالقوي،والعظيم،الملك،الربأيهاأنتبوركت-2

وهي،حكمهتحتهيالتي،كلهاالدنيارب،الملوكملك،السماءمخلوقات

والأبد.الأبدإلىدأئمةجلالتهوالذي،مملكته

والأرض،الأبدالىعرشككلهاالسموات.قاثمحكحكجيلإلىجيلمن-3

الأبد.والىالأبدإلىقدميكمسند

نوعهكانمهماعملمنما.تحكمأنتجميعأوفوقهم،علمتهمأنتلأنك-4

عرشك،منقطتختفلمأنهاكما،متبدلةغيرالحكمةمعك.قدرتكيتجاوز
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يخفىشىءمنوما،وتسمعهاترأها،الأشياءكلترفأنت.حضرتكومن

كلها.الأشياءتبصرلأنك،عليك

يومحتىغضبكيبقىسوفالفانينأجسادوعلى،أذنبواقدسمواتكملائكة-3

العظيم.الحساب

وأتوسل،إليكأتضرعأنا،القديروالملكالمولى،الربأيها،عليهبناءالان-ح

يكونلاوأن،الأرضعلىلىدريتيتتركحتى،صلاتيإلىتستجيبأنإليلث

.للهلاكعرضةال!بشربنيجميع

الأبد.إلىالدماريحدثلاوأن،مهجورهالأرضتكونلاوأن-7

الجنسهو،الأرضوجهعلىمنويزولسيهلكالذيالجنسليكن،مولاييا-8

المقبلة،الأجيالأجلمنوألاستقامةالأبرأرجنسليتأسسلكن،أغضبكالذي

.عبدكصلاةعنربيابوجهكتشحولا.الأبدإلى

عنتمرأالسابعالقسمأوالثمالونالرابعالإصحاج

وقالأخنوخنهض.بنيياإليككلهأوضحتهوقدمنامأ،خر،هذابعدرأيت-ا

رؤيالسماعأدنكوأمل،كلمتياسمع.أتكلمسوفبنييااليك:متوشلحلابنه

فراشي.قيرؤياشاهدت،Ednaأدناأمكمنأتزوجأنفبل.أبيكمنام

.الأرضمنتنبعثبقرهورأيت-2

.بيضاءالبقرةهذهوكانت-3

،أسودالأولوكان،،خرانعجلانومعها،عج!ةالأرضمنانبفتذلكبعد-4

أحمر.الثانيوكان

.الأرضفوقوطارده،الأحمرالعجلالأسوالعجلنطحثم-7

العج!لكن،الأحمرالعجلمنشيءمخرأيأساهداعدلمالوقتذللثمنذ-6

.أخرىعج!ةجاءتومعه،بالحجمأزدادالأسود

خلفه.وتمشي،متقدمةتسيرالأبقارمنكثيراهذأبعدشاهدت-7

عنوبحثت،الأولىالبقرةحضرةفيلتكونأيضاالأولىالعجلةخرجت-8

.تجدهلملكنها،الأحمرالعجل
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عنه.بحثهاأثناءكبيرابكاءبكتهوقد9-

أصبحتالودتذلكومنذ،إليهاالأولىالبقرةجاءتحتىأنظرظللتثم-15

.البكاءعنوتوقفت،صامتة

.أخرىبيضاءبقرةذلكبعدولدت-11

.سودأوعجولا،الأبقارمنكثيراولدتومجددا-أص!

.كبيراأييضثورأوأصبح،كبرذلكمثلالذي،اسردثوراأيضامناميفيشاهدت-13

له.مشابهةالبيضاءالأبقارمنكبيرعددبعدهجاء-14

.الأخرىمنهاكلوتتبع،لهنالمشابهةالأخرىالبيضاهالأبقارمنكثيوايلدنويدأن-15

والثمانونالخامسالإصحاح

وقستها.الأعلىفىالسماءومسحت،نائماكنتعندما،بعنايةمجدرانظرتأنا-

.السماءمنيسقطواحدانجماوشاهدت-

الأبقار.تلكبينوطعمتأكلتانبشطوعندما-

مرابطهنيغيرنجميعاورأيتهم،كبيرةسواءأخرىأبقاراذلكبعدساهدت-

ومجددا.الأخرىمعإحداهنيبكينمنهنالصغاربدأالأثناءتلكوفى،ومراعيهن

منكثيرارأيتالأثناءتلكوفي،للسماءومسحي،رويايمشاهدةفيمضيت

الأولى.النجمةكانتحيثالىالسماهمنانفسهاوموجهةنازلةوكانتالنجوم

فيتأكلهيوكانت،معهنالأبقاركانتعندما،الصغارأولئكوسطفي-

وسطهن.

طبائعحسبيتصرفأخذالجميعأنوقهاورأيت،وراقبتهننحرهنونظرت-

ثم،حواملجميعاأصبحنحيث،الشابةالأبقاربملامسةبدأوأحيث،الخيول

.وحميرأ،لاوجما،فيلة:نجبنأ

بالعصقبدأواووقتها،ومرعولاتخائفاتجميعاالأبقارصارتهذاتجاه-

بقرونهم.والنطح،وألابتلاع،بأسنانه!

ولرتعدون،يرتجفونالأرضأبناءجحيعفشاهدت،الأبقاربالتهامأيضأبداوا-

.هربواوفجأة،برعبمنهم

http://kotob.has.it-2؟ا-



والثمانونالسادسالإصحاح

.الأرضوصرخت،الاخرأحدهمويبلعيتضاريونبدأواعندمارأيتهمومجددأ-أ

قدبأنهرأيتفقد،رفلاوشاهدت،نحوالسماءالثانيةللمرةناظريرفعتثم

معه.وثلاثةهناكمنتقدمواحد.بيضارجالايشبهماالسماءمنجاء

أجيالبينمنورفعوني،يديمنأمسكوني،مؤخراقدمواالذينالثلاثةهؤلاء-2

رفيع.مكانإلىبيوارتقوأ،الأرض

:وقالوا،بالزوالرابيةبدأتحينفي،الأرضعلىشاهقابرجاأرونيثم-3

وعلى،والحمير،والجمالط،الفيلةهؤلاءعلىسينزلماترىأنإلىهناامكث

الأبقار.جميعوعلى،النجوم

والثمانونالسابعالإصحاج

أولا.قدمالذي،الاريعةالبيم!الرجالمنالأولنحوانظرتإننيثم-ا

.السماءمنسقطالذيالأولالنجمأمسك-2

وهائلأ،وعميقا،ضيقاوأدياوكان،وادفيورماهوالقدماليدمنوريطه-3

ومظلما.

بدأوأالذين،والحمير،والجمال،الفيلةإلىوأعطاه،سيفهمنهمواحدجردثم-4

كلها.الأرضأهتزتوبسببهم.الاخرأحدهميضرب

الذين،الأريعةالملائكةهؤلاءمنواحد!رأيت،الرؤيافيالنظرأمعنتوعندمأ-5

،الكبيرةالنجومجميعوأخذوا،بعضهممعتجمعواالسماءمنوانقذفوا،قدموا

ورموهم،والرجلباليدجميعاورلطوهم،جزئياالخيوليشبهبماتشكلوأالذين

.الارضتجاويففي

والنماتونالنامنالإصحاح

منواحداوعلمهنالبيضالبقراتإلىذهبالأريعةهؤلاءمنوإحداإنثم-أ

سفينةلنفسهفصنع،رجلاوأصبحت،ولدتترتجفالبقرةكانتوعندما.الأسرار

غطتهن.التي،السفينةتلكفيمعهسكنبقرالت،وثلاثهذهفيوسكن.كبيرة
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سبعةهناككانتفوقه.عالياسقفأورأيت،نحوالسماءناظريرفعتومجددا-2

.الماءمنكثيراالقرىإحدىعلىصببنشلالات

القريةتلكفيالأرضعلىمفتوحةينابيعهناككانأنهفرأيت،مجدداونظرت-3

.الك!بيرة

كلهاترشهالأن،مرئيةغيرالقريةباتتحتى،الأرضفوقوفاريغليالماءبدأ-4

بالماء.غطيت

ارتقتوقد،المياهتلكارتفاعقستثم،وغيوموظلام،فوقهاكانالماءمنكثير-5

القرية.فوق

.الأرضمنأعلىووقفت،القريةفوقتدفقت-6

إليهن،أنظركنتعندماغرقن،هناكجمعناللائىالأبقارجميعإنثم-7

.الماءفيودمرن،وابتعلن

جميعاغرقوا،والحمير،والجمال،والفيلة،الأبقار.الأرضفوقالسفينةطفت-8

ومثل.رؤيتهمأستطيعأعدلماننيكما.القطعانجميعوكذلك،الأرض!على

.الأعماقفيوغرقوا،هلكوابل،الخروجلإمكانهميكنلمذلك

السقفعلىمنالشلالاتهذهأقلحتحتى،الرؤلافيأنظربقيت)ننيثم-9

.الأخرىالأعماقفتحتحينفي،خامدةالأرضينابيعوأصبحت،الشاهق

الجافة.الأرضظهرتأنالى،بالنزولالماءبدأليهاإ-هـأ

.ضياءوأصبح،الظلاموانقشع،الأرض!علىالسفيةبقيت-11

.بقراتثلاثومعها،السفينةمنخرجت،رجلاصارتالتي،الميضاءالبقرةإنثم-12

مثلحمراءكانتمنهنوواحدة،البقرةتلكتشبهبيضاءالبقرأتإحدىكانت-13

.البيضاءالبقرةوغادرتهن،سوداءمنهنواحدةوكانت،الدم

.بالقدوموالطيورالمتوحشةالحيوأناتبدأتثم-14

،والنمور،الأسودتبعضهامعتجمعتالتيالمختلفةالأنواعهذهجميعمن-15

.والضباع،والأرأنب،والثعألب،الوحشيةوالخنازير،والكلاب،والذئاب

.لغريانوا،هينوالشا،لحدأةوا،شقلباوا،لصقروا-16
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17

18

91

02

21

22

32

24

25

26

27

28

92

)3(

)4(

)5(

(ل!)

)7(

)8(

وسطهم.)1(بيضاءبقرةولدتثم-

ولدتالتيالبيضاء)7(البقرةكانتعندماوذلك،بعضأبعضهميعضونوبدأوا-

كثيراذلكوبعد،نفسهالوقتفيبيضاءوبقرةوحشيأ،حماراأنجبتوسطهمفي

وحشيةخنريرةأنجبت،ولدتالتيالبيضاءالبقرة)نثم.الحمرالوحشيةمن

بيضاء)6(.وشاة،سوداء

الخنازير.منكثيرأالسوداءالخنزيرةأنجبتئم-

.خروفا"4(عشراثنيالبيضاءالشاةتلكوأنجبت-

.)،(الحمارةإلىمنهمواحدا"5(سلموأ،خروفأعشرالائناهزلاءكبرعندما-

.)7(الذئابالىالخروفهؤلاهسلمومجددا-

وكبر.بينهمنشأوقد-

فيمعهويأكلوايسكنواحتى،الاخرينخروفاعشرالاثنيالربجلبثم-

.الذئابوسط

أجلهم.منالمراعيمنكثيرهناكوكانت،وتضاعفوا-

الصغار.اودلاهمدمرواذلكأثناءوفي،ويظلمونهميخيفونهمبدأواالذئابلكن-

عميقة.مياهسيولفيصغارهموتركوا-

ربهم،عندالملجأطألبينوهربوا،صغارهمبسبببالصراخالانالشياهبدأت-

البرية.الحمارةالىودهبهرب،بقيأهـ(الذيالواحدحالكلوعلى

.الربإلىوتتشكى،وتصرختبكيالشياهرأيت-

هم.براإ

سحق.ا

.ويعقوبعو

عشر.ثالااطشالأا

.4يوسة-

.نبنيولمدا

.لمصرلونا

موسى
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العالي،مسكنهمن-لأصواتهمأستجابة-رب!الشياهنزلحتى،قدراتهابكل-03

وتفقدهم.،إليهموذهب

31-lipالذئابيجعلبأنوأخبره،الذئابمنسراهربكانالذيالخروفذللث

.ال!ضياهلمسعدمعليهمأنيفهمون

،به)1(،خرالتقىعندما،الربكلمةمعالذثابالىالخروفذلكذهبثم-32

معه.وسار

نأ،يفهمونوجعلهم،معهموتحدث،الذئابهوطنإلىمعاكلاهمادخل-33

.الشياهلمسعدمفصاعداالوقتذلكمنعليهم

وصرخت،كلهمقوتهممعالشياهعلىكثيرأيسيطرونالذئابذلكبعدرأيت-34

اليهن.الربووصل،مستغيثةالشياه

صامتين،كانواالشياهلكن،مرابكاءيبكونأخذواالذينالذئابيضربهوبدأ-35

.فصاعدأالوقتذلكمنذيصرخوالمأنهمكصا

،عمياءكانتالذئابأعين.الذئابعنافترقواحتىإليهمأنظربقيتإننىثم-36

معهم،سارالشياهربلكن.قواهمبكلولحقوهمخرجواالذينالذئاب

رشدهم.وأ

شياهه.كلبهلحقت-37

يلاحقونالذئاببدأذلكمع.ومجيدابهيأمنظرهوكان،مرعبةملامحهكانت-38

.الماء)2(بحيرأتإحدىفيأدركوهمحتىالشياه

وجوههم.أمامالجانبينعلىالماءووقف،مشطورةالبحيرةتلكأصبحتثم-93

.الذئابوبينبينهمنفسهوضع،يوجههمريهمكانوعندما-04

وهم،البحيرةوسطالىذهبوابل،الشياهيروالم-حالكلعلى-الذئاب-41

.الماءبحيرةفيخلفهمويركضون،يتبعونهم

وجهه.أماممنليهربوااستداروا،الشياهربشاهدواعندمالكنهم-42

.ونرما(1)

حمر.لأالبحرا(2)
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43

4،

45

46

47

48

94

05

51

52

53

54

55

56

57

58

95

ممتلئة،وأصبحت.لطبيعتهاوفقا،فجأةذلكوحدث،البحيرةمياهعادتثم-

هلكواقدالشياهلحقواالذينجميعانورأيت.الذئابغطتأنإلىوارتفعت

.وغرقوأ

ماءبلاكانتالتي،الفيافىالىوساروا،المياهتلكفوقاجتازواالشياهلكن-

.ويرونأعينهميفتحونوشرعوا.نباتولا

ونباتا.ماءويعط!هم،يتفقدهمالش!ياهربرأيتإننيثم-

وارشدهم.،معهمسارذكرهتفدمالذيالخروف-

إليهن.الشياهربارسله،شاهقةصخرةقمةالىصعدويعدما-

.وحادمرعبمنظرمعأمامهنواقفأريهنذلكبعدشاهدت-

ملامحه.تجاهمرعولينكانواجحيعارأوهوعندما-

،الخروفذلكيستدعونوصرخوأ،ارتجفواوقد،مرعولينجميعاكانوا-

نحن:يقولوسطهمفيكانوالذي،معهكانالاخرالذيالخروفهـسشدعون

إليه.النظرأو،الربأمامالوقوفعلىتادرينغير

.الصخرةقمةإلىوصعد،بعيداذهب،أرشدهمالذيالخروفذلكإنثم-

،إياهأراهنالذيالطريقعنوضلت،عمياتصبحالشياهبقيةبدأتعندما-

يعرفنه.يعدنلملكن

الخروفذلكعرفوعندما،ضدهمشديدبغضبثارحالكلعلىريهم-

.حدثبالذي

.هاككيرينفوجد،إليهموصلJ،الصخرةقمةمننزل-

عميانا.أصبحوا-

.حضورهلدىوارتجفوا،خافواحتىراوهإنوما.سبيلهعنوضلوا-

حظيرتهم.الىبالعودةراغبينوأصبحوا-

الاخر.الخروفمعهمخذا،ضلواالذينأولئكإلىذهب،الخروفذلكإنثم-

إعادةفيتسببإنهثم.ملامحهمشاهدهلدىارتعبوا.يقتلهمذلكبعدوبدا-

حظيرتهم.الىعادواوالذين،ضلواالذين
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06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

07

لرببيتاوبنى،رجلأأصبحالخروفهذاأن،الرؤياقيشاهدتلقدهذامثل-

البيت.ذلكفييقفونجميعأوجعلهم،الشياه

قد،مرشدهم،الخروفهذاللقاءسارالذيالخروفدلكأيضاشاهدت-

شياهمحلهاظهرحينفي،هلكتقدالكبيرةالشيأهجميعأنأيضأورأيت.مات

.ماء)1(نهرإلىووصلوا،مرعىإلىودخلوا،أصغر

.ومات،عنهمافترققد،رجلاصارالذيمرشدهمأي،الخروفذلكإنثم-

مرير.ببكاءلهوصرخوا،خلفهسارواالشياهجميع-

.الماءنهروعبروا،الخروفذلكوراءالصراخعنتوقفوأأنهمرأيتهذامثل-

واللذان،ماتاتدال!ذيزعقعوضأ،)2(أخرىخرافهناكانبعثتثم-

قبل.مقأرشدوهن

.ومجيدهلطيفةبلادمع،جيدمكانالىدخلتالشياهأنرأيتاننيثم-

وأن(لطيفةبلادوسظنرصارتبيوتهموأن،منخميناصبحواانهمأيضأرأيت-

،عميانالأحيانبعضفيكانواوأنهم،مفتوحةالأحيانبعضفيكانتاعينهم

مفتوحة.أعينهموصارت،أعادهموقد.وأرشدهم،"(مخرخروفظهرانإلى

ظهرانإلى،بال!تهامهمالوحشيةوالخنازير،والثعالب،الكلاببدأتثم-

ظهر،وكبشا،أنفسهممنهموواحدأ،القطيعسيدوكان،آخر)5(خروف

ومعهم،جانبكلعلىمنالكلابهولاءينطحالكبشهذابدأ،ليرشدهم

جميعأ.هلكوأانإلىالوحشيةوالخنازير،الثعالب

ازاحوهوالذي،وسطهمفيالكبشورأى،عينيهفتجالسالفالخروفلكن-

جانبأ.ووضعهمجده

كرامة.دونمنبنفسهويتصرف،عليهمويدوس،الشياهيضربوشرع-

.ردنلاانهر)1(

إسرائيل.بنيقضاة)2(

صحوئيل.

.ضاؤول()4
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)1(ورفاه،مختلفةأخرىشياهإلىأخرىهرةالسالفخروفهأرسلالربإنثم-71

أضاعالذيالخروفذلكعنعوضألهممرشداوجعلهكبشاجعلهحتىورفعه

.مجده

وجعله،الكبشذلكرفحهو،وحدهمعهوالتحادث،إليه-عليهبناء-ذاهبا-72

.المثياه)2(الكلابأزعجالوقتذلكطوالللقطيحوقائدا،أميرا

الأخير.الكبشهذاالىالاحترامالأولالرجلقدم-73

نأرأيتوأنا.وجههأماممنبعيداوهرب،الأخيرالكبشذلكنهضثم-74

.الأولالكبشبسقوطتسببواقدالكلابهؤلاء

.الصغيرةالخرافوقادنهضالأخيرالكبشأنغير-75

.وماتالخرافمنكبيراعدداالكبشذلكأنجبهذامثلثم-76

،وقائداأميراأ!بعالذي،عنهعوضاكبش،صغيو)6(خروفهناككانثم-77

!لقطيع.ومرشدا

.بالأعدادوتضاعفت،بالحجمالخرافوازدأدت-78

عنه.مبتعدةوهرلت،الوحشيةوالخنأزير،والثعالب،الكلابجميعوخافت-97

مرةيتمكنوالاحتى،المتوحشةالحيواناتجميعوقتلالكبشذلكضرب-08

منوقتأيفيمطلقايتمكنوالاوأن،الخرافوسطفيالسيطرةمناخرى

اختطافهم.منالأوقات

منمرتفعأ،برجاالخرافقبلمنفوقهوبنى،وواسعأكبيرأالبيتذلكوعمل-81

.الخرافربأجل

.عاليأكثيراوكان،ارتقىالبرجلكنمنخفضأ،البيتكان-82

لأنمليئةماثدةباقترابوتسبب،البرجذلكفوقوقفالخرافرب)نثم-83

أمامه.تقترب

.ودأر)1(

.لفلطيرنا(2)

.نسليما(3)
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84

85

86

87

88

98

59

19

29

39

49

59

)1(

)2(

السبل،مختلففيوشعيرون،يضلونالحرأفهؤلاءشاهدتاناأخرىمرة-

ذلك.بيتهمعنويتخلون

إليهم.أرسلهمحيث()1(بينهممنبعضأدعاتدريهموأن-

قفز،)2(الذبحمنمنهمواحدنجاوعندما،بالقتلشرعواالخرافهؤلاءلكن-

بقتله.رأكبينكانراالذينهؤلاءضدوصرخ

معه.ويبقى،إليهيصعدوجعله،أيديهممنأنقذهالخرافربلكن-

ضدهم.ليصرخواالنحيبومع،ليشهدوا،اليهممخرينكعيرينأيضأأرسل-

كلفيتاهوأ،وبرجهريهمبيتبعضهمهجرعندما،رايتأناومجددا-

.يبصرونلاوصاروا،الجوانب

صرخواحتى،مرعاهمفيبينهمكبيرةمذبحةعملقدالخرافربرأيتأنا-

ونمور،،أسود:سلطةتحتوتركهم،اقامتهمكانغادرثمالمذبحةتلك)ثرإليه

.الوحوشمننوعكلوسلطةالثعالبسلطةوتحت،والضباع،وذئاب

بتمزيقهم.المتوحشةالحيواناتوبدأت-

سلطةتحتجميعاوألقاهم،وبرجهمبائهممبيتهجرانهأيضأرأيتأنا-

.الوحوشمنوحشكلسلطانتحتووضعهم،والتهامهملتمزيقهمالأسود

ومريا،الخرافربإلىأتضرع،قوةمنأوتيتمابكلأصرخبدأتإننيثم-

المفترسة.الحيواناتجميعقبلمنتفترسكانتالخرافأنكيفإياه

إياهمتاركأ،بعيداوحملوأ،وابتلعوااترسوالأنهموأغتبط،بصمتنظرلكن!ه-

بالعنايةاليهموعهد،راعياسبعينأيضأدعاهو.للأكلوحشكلسلطانتحت

ورعايتهم.بهمبالاعتناءيقومواحتى،بالخراف

يعتنيأنفصاعداالانمقمنكمواحدكلعلى:معهموللممعايشينلهمقائلا-

.بالعددإليكمأسلمهمسوفوأنا،بفعلهماممركمكلينفذوأن،بالخراف

.الأنجياء

إيلجا.

_013.
http://kotob.has.it



هووسلم.يدمرونسوفوالذينايذبحسوفأيهمأخبركمسوفأنا-69

الي!م.الخراف

هؤلاءهحالرعاةيفعلهسوفشيءكلورا!بافهم:وقالواحدا،خردعاثم-79

به.أمر!مماأكثروسمكونون،لهلكونسوفمثهمكب!رامزيدالأن،الخرفان

عددكمأي،حسابهناكسيكونالرعاةيقرفهسوفوذبحتجاوزكلوحول-89

رؤوسهم.منسيهلكونربماأذينعددوكم،أوإمريعلىبناءهلكواالذين

هناكيكونسوف،الرعاةمنواحدكلسيحدئهالذيالدمارجميعوبشأن-99

رؤوسهممنوذكركم،اماميتلاوةبعملاتسببسوفأناللعددوتبعا،حساب

وبذلك،ضدهمالشهادةهذهأستخدمحتى،للدمارسلمواوكم،أتلفواقد

الذيماأرىسوفأليهمالخرافبتسليموأنه،إجراءاتهمجميعأعلمسوف

لا.أمأمرتهمحسبمايتصرفونسوفوهل،سيفعلونه

كما،لهمإيضاحأيةتعمللنسوفوأنت،جاهلينيكونونسوفهذاحول!-155

التدميرأعمالبجصيعسجلهناكيكونسوفبل،اليهمالملامةتوجهلنأنك

وتدمير،بالقتلبدأواانهمثم.مواسمهممنفصلكلفيقبلهممناقترفتالتي

.بمدميرهامرواممااكثر

منهمكثيرافتراسيجريأنأجلمن،الأسودسلطانتحتالخرافتركواوقد101-

افتراسهمتولتالتيالوحشيةوالخنازير،والنمورالأسودقبلمنوالتهامهم

.وهدمبالبيتوأطيح،البرجذلكإحراقوجرى.وأكلهم

.الخرافيتتدميرويسبب،البرجأجلمنالحدوداقصإلىحزنتاننيثم

مرةالبيتذلكدخلواقدكانوأما)ذاأرىأنذلكبعدباستطاعتييعدلم-301

ثانية.

الحيواناتجميعالىبتسليمهممعهموالمتعايشونالرعاةقأمهذاومثل401-

لرقمه،وققأموسمهفيمنهموكل.افتراسهممنيتمكنوأحتى،المتوحمثة

وورد،كتابفيوصفهوردقد،الاخرمعمنهمواحدوكل،تسليمهسيجري

.كعابفيمدونهوحسبما،تدميرهمجرىقد،أخرمعواحد،منهمكم
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والتدمير.بالقتلراعكلقامبهامرواعما-حالكلعلى-علاوة-501

.الخراتبسببكئيرامنزعجأوكنت،بالبكاءبدأتإننيثم-601

جرىواحدكلدؤنوكيف،كتبالذيالرؤيافيشاهدتهنفسهاالطريقةوفق701-

ربعلىكتبهمنواحدكلوعرض،الباقيرفعقد.الرعاةقبلمنيومكلتدميره

وأقترفه.واحدكلفعلهماكلوعلى،فعلوهماكلعلىتحتويوكانت،الخراف

للتدمير.سلموهمالذينوجميع-،80

وأودحه.،وختحهقرأه،بيديهالكتابأخذهو-915

ساعة.عشرةاثنتيلمدةيبحثونالرعاةهذابعدورأيت-115

وشرعوا،ودخلوا،وصلواقدمغادرينكانراالذين)1(الثلاثةالرعاةورأيت-111

البيت.ذلكمنتهدمقدكانالذيكلببناء

.يسيطروالمأنهممعأعاقوهمالوحشية2(الخنازيزلكن-112

أطلقالذي،البرجذلكورفعوا،قبلمنكانكماالبناءلإعادةبدأواومجددا-113

العألي.البر!اسمعليه

غيرالخبزمننوعكلعليها،البرجأماممائدةبوضعشرعواجديدومن-!أأ

النظيف.وغيرالطاهر

كانوكذلك،يبصرونلاعميانأ،الخرفانجميعكانذلكعلىعلاوة-115

مثلهم.الرعيان

بدوسهمقامواوقد،تدميرهمأجلمن،الرعاةالىتسليمهمجرىوهكذا-116

وافترسوهم.بالأقدام

فيالخرافجميعتدميرجرىأنالىكذلكوبقي،صاقاريهمكانذلكمع-417

منينقذوهململكنهم،وامتزجوابعضهممعوالخرافالرعاةاختلط.الحقل

.الوحوشسلطان

نحيا.و،ولوع.بلبارز(1)

.مردونلساا(2)
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.الخرافربمسكنعندوترأه،وعرضه،صعدالكتابكتبالذي)نثم-118

أمامهوشهد،الرعاةاعمالمنعملكلوبين،وصلى،اجلهممنإليهواشتكى

وغادر.،معهوأودعهالكتاباخذثم.جميعأضدهم

والثمانونالتاسعالإصحاح

راعيا،)1(والسبعينقهرالثلاثةهكذأجرىأنه،الوقتذلكخلاللاحظتولقد-أ

فىمخرونتسلمهمثم.الأولمثلالخاصزمنهفيانمهىمنهموأحدوكل

زمنهفيراعكل،الخاصةأزمانهمفىرعايعهممنيتمكنواحتى،أيديهم

.الخاص

النسور،:وصلتقدالسماءطيورجميعأنالرؤيافىذلكبعدرأيت-2

جميعأ.النسرووجههم،والغرلان،والحدأ،والبواشق

أجسادهم.وأكل،اعينهموبأقتلاع،الخرافالتهامفيبدأوا-3

.الطيورقبلمنالتهمتاجسادهملأن،الخرافصرخذلكعند-4

القطيع.رعىالذيالراعيذلكضدوتألمتنوميفيوبكيت،أناوصرخت-5

هم.والحدأ،والنسور،الكلابقبلمنللالتهامالخرافتعرضأثناءونظرت-6

فقط،العظامبقيتأنإلى،عضلاتهمولا،جلودهمولاأجسادهملايتركوالم

البتة.لاشيءالخرافوصارت.الأرضعلىعظامهمسقطتحتى

،يشرفونكانواراعياوعشرلنثلاثةأنالوقتذلكخلالذلكمثللاحظت-7

.مدةوئمانينخمسةفصارت،الخاصةمددهمأكملوأالذينوهم

أعينهم،يفتحبدأالذيوهو،البيضالخرافأولئكمنصغيرحملولدثم-8

.الحرافالىيصرخونودرأهم

قالوهالذييسمعوالمأنهمكما،إليهم-حالكلعلى-الخرافتصرخلم-!ر

الأعظم.الدرجاتفيمسترسلين،عميأصمأ،كانواأنهمذلك،لهم

.الحملانهؤلاءعلىهابطينطارواالغرلانانالرؤيافيشاهدت-01

وثلاثين.خمسةالعدديكونأنيفتهرض(1)
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والتهموهم.قطعإلىالخرافومزقوأ،منهمواحداأمسكواوأنهم-11

قرونهم.ولامستنزلتالغرلانوأن،الحملانهؤلاءعلىتنموالقرونأيضارأيت-12

مدعيونهموأن،الخرافبينالحيواناتمنواحدمنخرجكبيراقرناأيضارأيت-13

تفتحت.

إليهم.مرتفعبصوتوصرخ،باتساعمفتوحةأعينهمكانت.اليهمنظرهو-14

1)الوعلإنثم-15 Dabela)إليه.الجميعوركض،رمه

ماتزال،والحدأ،والغربان،والبواشق،النسورجميعكانتهذاجانبدمالى-16

لكن،صامتةالخرافوكانت،وتفترسهمفوقهموتطير،وتخعطفهاالخرافتحمل

مرتفع.بصوتوصرخبكىالوعل

وتصارعت.معهمتجادلتالغربانإنثم-17

عليه.ألانتصاريستطيعوالملكثهم،قرنهبكسربينهمفيماورغبوا-18

.والحدأ،والبواشق،والنسور،الرعاة:وصلأنالىإليهمونظرت-91

.وليقتلوه،معهوليتجادلوا،الوعلقرونليكسرواالغردانإلىهؤلاءوصرخ-02

إليه.تأتيمساعدةعلمرتفعبصوتوصرخ،معهمتصارعلكنه

،الرعاةأسماءكتبقدكانالذيوهو،الرجلذلكوصولشاهدتثم-21

.الخرأفربأمامإلىالأعلىإلىصعدوالذي

الوعل.لمساعدةنازلايراهواحدكلجعلفيوتسبب،مساعدةهوجلب-22

لاذرمهمنوكل،بغضبإليهموصل،الخرافربشاهدتأناذلكومثل-23

كلاجتمعالأثناهتلكوفي،وجههأماممسكنهفيالجميعوسقط،بالفرار

الحقل.خرافجميعمعهموأحضروا،والحدأ،والغربان،والبواشق،النسور

الوعل.قرنليكسرواوناضلوا،جميعأبعضهممعجاءوا-24

كتابفتحقد،الربامرعلىبناءالكتابكتبالذيالرجلذلكرايتثم-25

الخرافربأماموأوضح،الأخيرونراعيأعشرالاثناعملهالذيالدمار،الدمار

عليهم.تقدمواالذينمناكثردمروابأنهم

المقدوني.ألاسكدرإلىهنارمزلعله())
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26

72

28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

غضبه،صولجانبيدهحاملاوكان،اليهموصلقدالخرافربأيضارأيتأنا-

سقطت،الأثناءتلكوفي،متباعدةقطعالىتحولتالتيالأرضعلىاستولىوقد

عليهم.اطبقتالتيالأرضفيوغرقوا،الحزافعلىمنالسماءطيورجميع

الحقلوحوشجميعتقدمالذي،الخروفالىأعطيكبيراسيفأأيضارأيتطأنا-

ليذبحهم.

وجهه.اماممنفارينهردواالسماءوطيورالوحوشجحيعلكن-

بهيجة.أرضفيانمثئعرشأورأيت-

المختومة.الكتبجميعتسلمالذي،الخرافربجلسعليه-

امامه.فتحتالتي-

بينمنالأولىأمامهيحضروابأنوامرهم،الأولالبيضالسبعةالربعادثم-

،الخيوليشبهماجزئيأشكلواالذينالنجومقبلسارتالتي،الأولىالنجوم

أمامه.إلىجميعاأحضروهموقد،أولاسقطتالتيالأولىالنجمة

لالأوالسبعةهنوأحداكانوالذي،بحضرتهكتبالذيالرجلإلىوتكلم-

بعدوالذين،بالخرافإليهمعهدتأناالذين،السبعينالرعيانهؤلاءخذ:قائلا

مغلولين،جميعأرأيتهملقد:انعبهوا.أمرتمماأكثرمنهمقتلوالهمأستلامهم

الذين،النجوممنالمحاكمةالىأولاجاءواالذينوكان.امامهواقفونكلهموهم

ودفعوهمبهمفألقوا،العقابمكانإلىفذهبوا،مذنبونأنهممحاكمتهموجدوا

جرتئم.النارباعمدةومليئا،مستعرةبنارومليئأ،عميقأكان،مكانإلى

الملتهبة.الهاويةفيبهمألقيمجرمينوجدوهمولأنهمراعيأ،السبعينمحاكمة

وسطفيمفتوحةهكذاكانتهاويةأنالوقتذلكقيرايتأناذلكومثل-

بالنار.مليئةوكانت،الأرض

ألقيمذنبينووجدوا،حوكموابعدماالذين،العميانالخرافجلبواهذهوإلى-

.واحترقوأ،الأرضعلىالنارهاويةفيبهم

البيت.ذلكيمينعلىالهاويةوكانت-

تفنى.وعظامهميحترقونخرافأأيت
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منهإخراجهمأثناءوذلك،القديمالبيتذلكظهورإلىأنظروقفتأنا-38

فيوأودعوه،منهذلكأخرجوا.عليهالمشعملوالعاج،فيهغرسةوكل،أعمدته

.الأرضمنالأيمنالجانبعلىمكان

السالف،منوأعلى،عظيما،جديدال!تاانتجالخرافربأنايضأأناوشاهدت-93

عاجهوكان،جديدةكانتأعمدتهجميع.دائريةببقعةبالسالفارتبطوالذي

منه.أخرجوهالذي،القديمالسالفالعاجمنوفرةوكثرجيداوكأن،جديدا

دواباجميعأرضاخر،وسطهفيتركواالذينالخرافجميعكانوعندما-04

فيوأطاعوهم،اليهمواشتكوا،وعبدوهم،طيورالسماءوجميع،الأرض

.شيءكل

،يديمنأمسكونيوالذين،للبياضمرتدينكانواالذين،الثلاثةأولئكانثم-41

رفعني،بىممسكةتكلمالذييدكانتوبينما،أصعدقبلمنوجعلوني

المحاكمة.حدوثقبل،الخرافوسطفيووضعني

جميعا،هلكواإنهمثم.ونقيطوللصوفمع،بيضاالخرأفجميعكان-42

طيوروجميع،الحقلحيواناتكلالبيتذلكقيواجتمع،تدميرهموجرى

لأنكبيرفرححالةوفيمغتبطأ،الخرافربكانالأثناءتلكوفي،السماء

مسكنه.الىأخرىمرةوعادوا،صالحينكانواالجميع

وأعادوه،الخرافإلىأعطيقدكانالذيالسيفأغمدواانهمأيضاورأيت-43

.الرببحضورعليهوختموا،بيتهالى

علىقادرأكانأنهلو،البيتذلكفيالخرأفجميعوضعالمفترضمنكان-44

منوأحدأييكنولم،الجيدبالواحدوحدقوا،الجميعأعينوفعحت،أستيعابهم

،يرهلمبينهم

أقصىإلىومليئا،وكبيراواسعاكانالبيتذلكأنرايتذلكمثلأنا-45

وأن،ك!بيرينترناهوكانcولدقدأبيضعجلاأنأيضأرأيتأنا،الحدود

طوالإليهوتضرعوا،منهخافواقدالسماءطيوروكل،الحقلحيواناتجميع

الوقت.ذلئا
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.بيضاءعجولأأصبحواقدوأنهم،تغيرتقدكلهمطبيععهمأنرأيتثم-46

الكلمةتلكصارتوعندما،كلمةصارقد-وسطهمفيالذي-الأولوأن-47

.وعظيمانأسودأنقرنانرأسهاعلىكانكبيرةدابة

.العجولجميعأجلومن،أجلهممنالخرأفرباغتبطالأثناءتلكفي-48

التيالرؤياكانتهذه.الجميعورأيتاستيقظتأنا:وسطهمقيتمددتأنا94

وقدمت،الاستقامةربباركتإننيئمويقظأ.مستلقيأأناوكنترأيتهاأنا

له.التمجيد

قادرغيرأصبحتلذلك،دموعيتتوقفلمكما،بكثرةبكيتأناهذابعد-03

جاءواالجميعلأن،رأيتهالذيبسبب،نزلواهم،أنظرأناوبينما.تحملهاعلى

رأيمه.وسلوكهمالبشربنيبتصرفيتعلقخاصوضعوكل،وذهبوا

أننيبسببواضطربتبكيتولذلك،الماضيمناميتذكرتأناالليلةتلكفي-51

الرفلا.تلكشاهدت

عنتمرأالثامنالقسمأالتسعونالإصحاح

لأن،أمكأولادكلليواجمع،)خوانكجميعاليحا،متوشلجبنيياوالان-أ

إليكميحدثسوفشيءكلأريكمانلعلي،عليالروحوانصب،دعانىصوتأ

الأبد.إلى

أقرلائه.وجمع،إخوائهجميعإليهودعا،متوشلحذهبثم-2

.أولادهجميعمعبصدقومتحدثا-3

صوتإلىبعنايةواصغوا،أبيكممنكلصةكلأولاديياأسمعوا:أخنوخقال-4

أحبائيياكونوا.إياكممخاطبتيأثناءانتباهكمكسبفيأرغبلأنني،فمه

فيها.وسيروا،بالاستقامةمرتبطين

بل،الرايينذويالنأسمعنتعايشواولا،مزدوجبقلبالاستقامةمننقتريوالا-5

وصدقوا،صالحةطرقفىتقودكمسوفالتي،الاستقامةفىأولاديياسيروا

مراففيكم.
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سوفالنهايةفيوأنه،الأرضعلىوش!يطر،يوجدسوفالظلمأنأعلملأنني-ل!

المظالم،لجميعفناءهناكسيكونوأنه،الأرضعلىكبرىعقولةهناكتكون

الظلم-.تزولسوفبسببهاقامتبدعةوكل،جذورهامنبحتثسوفالتي

عملوكل.الأرضعلىمنويفنى،ثانيةيتجددسوف-حالكلعلى

للمرةتبنيهيجريسوف،تقويغيرعملوكل،ظلمعملوكل،إجرامي

الثانية.

!وك،والطغيان،والتجديف،والذنوب،المظالمستزداد-عليهبناء-عندما-7

ذلكعند،والدنس،التقوىانعداممع،الآثامأيضأادستغوعندماشريرعمل

.السماءمنبهمويوقع،شديدعقالثعليهمينزلسوف

.السماءمنكبيراعقاباينزلسوفوعليهم،مغضباالمقدسالربيتقدمسوف-8

الاحكاممنكيرتنفيذيجريسوفالعقابومع،مغضباالمقدسيتقدمسوف-9

.الأرضعلى

سوفوالزيفوالظلم،جذورهمنالظلماجتثاثيجريسوفالأيامتلكفي-15

.السماءتحتمنويهلكانيستأصلان

وسوف،يحرقسوفوبالنار،سكانهمعيستسلمسوف،سلطةمكأنكل-11

سوف.النارقضاءفيبهموسيلقى،العالمأجزاءمنجزءكلمنيجلبون

الأبد.إلىيقهرونهمسوفوبالقضاء،بغضبيهلكون

عليهم.وتضفىتستيقظسوفوالحكمة،السباتمنتسشقظسوفالاستقامة-12

بالسيف،المذنبونوسيهلك،الظلمجذوراجتثاثيجريسوفذلكعند-13

.مكانكلمنالتجديفوسيزول

.يهلكونبالسيفسوف،يجدنونوالذين،بالظلمغارقونهموالذين-14

الظلم.وطريق،الاستقامةطريقوأبينلكماصفسوفأنا،أولاديياوالان-15

سيأتي.الذيمعرفةمنتتعكنواحتىلكمأبينهمسوفمجدداأنا-16

الظلم،عنابتعدواولكن،الاستقامةطريقفيسيروا،أولاديياالآنانتبهوا-17

الأبد.إلىيهلكسوفالظلمطريقفييسيرمنكليأن
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عنتمرأالتاسعالقسمأوالتسعونالحاديالإصحاح

كلإلىالحكيمةالتعليماتهذهجصيعكتبلقد.أخنوخقبلمنكتبماهذا-

أولاديجميعدهالى،الأرضعلىقاضكلوالى،كرامةصاحبإنسان

إياهممرشدأ،المقبلةالأجيالدالى،الأرضعلىيسكنونسوفالذين

.وسلامباستقامة

قدالعظيمالواحد،المقدسلأن،الأوقاتأجلمنتأسىأرواحكمتتركوالا-

واحد.لكلمدةتدر

طريقعلىيسيروأن،السباتمنيستيقظأنالمستقيمالإنسانعلىيتوجب-

الرحمة.الدائمةالرحمةوفيبصلاحالتقدموعليه،طرقهاكلفيالاستقامة

في*الأبدإلىوالقدرةالتماسكيضفىسوفعليه،المستقيمالرجليراهاسوف

الذنبلكن،رائمنورفييسيروسوف،موجودايكونسوفواستقامةصلاح

الأبد.إلىفصاعدأالزمانهذامنأبدايشاهدولن،دائمظلامقييهلكسوف

والتسعونالثانيالإصحاح

.كتابمنيتكلمأخنوخبدأهذابعد-

بنخبةيتعلقماوحول،ألاستقامةبأبناءيتعلقماحولوتحدثأخنوخوقال-

والتماسك:الاسعقامةبغرسيتعلقماوحول،الدنيا

ياإليكمأوضحهاسوفأناالأشياءوهذه،أتحدثسوفأناالأشياءهذهحول-

صوتومن،السماويةرؤيايمنأريتلمانتيجة،أخنوخهوالذيأنا،أولادي

فهم.علىالسماءلوحمنوحصلت،معرفةعلىحصلتأنا،المقدسينالملائكلة

،الأولالأسبوعفيالسابعفيولدتأنا:وقالكتابمنيتكلمأخنوخبدأثم-

بصبر.والاستقامةانتظارالحكماثناء

الزيفيظهرولسوف،عظيمشرينبعثسوف،الثانيالأسبوعفي،بعديلكن-

وي!ششر.

سالمين.بنوالبمثرسيكونقيهالذي،الأولنهايةتحلسوفالأسبوعذلكفي-

المذنببن.علىالأحكامنفذسوفوهو،بنموسوفالظلم،الأوللتهيعندمالكن-
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من)نساناختياريجريسوف،اكتمالهأثناء،الثالثالأسبوعفي،ذلكبعد-8

الأبد.إلىالاستقامةغرسيظهرسوفوبعده؟المستقيمالحكمغرس

والمستقيم،المقدسرؤىتشاهداكتحالهخلال،الرابعالأسمبوعفى،هذاإثر-9

فيثم.أجلهممنيعملسوفومسكن،مكانهيأخذسوفجيلبعدجيلونظام

الأبد.إلىوالحكمالمجدبي!تشييديجريسوفاكتمالهخلالالخامسالأسبوع

ولسوف،مظلمينيكونونسوففيهالذينكل،السادسالأسبوعفيذلكبعد-01

.الرجالأحديصعدسوفوفيه،الحكمةقلولهمتنسى

أبناءجميعيتشتتوسوف،بالنارالسلطةبيتيحرقسوفهواكتمالهوخلال-11

النخبة.جذور

أعمالهلكونسوف،محفوظجملينهضسوف،السابعالأسبوعفىذلكبعد-12

غرسمنالمستقيمينانتقاءيجريسوفاكمالهوخلال،محفوظةأعمالهوكل،وافره

مخلولاته.جمغعقيدةمنعقيدةأضعافالسبعةيعطىسوفدهاليهمالدائمالاستقامة

يعطىسوفإليه،للاستقامةالثامنهو،مخرأسبوعيكونسوفذلكبعد-13

الظالمين+جميععلىوالعدلالحكملشفيذسيف

سوفاكتمالهخلالالذي،المستقيميديإلىالمذنبينتسليميجريسوف-14

الملكبيتتأسيسيجريولسوف،استقامتهمبوساطةمساكنعلىيحصل

يجريسوف،التاسعالأسبوعفي،هذابعد.الأبدالىالاحتفالأجلمنالكبير

العالم.جميعالىالاستقامةحكمعنالكشف

للدمار،يوسمسوفوالعالم،كلهاالأرضمنيختفيريانيغيرعملكل-15

المكامل.طريقإلىويتطلعونيبحثونسوتالناسوكل

داثمحكمهناكيكونسوف،العاشرالأسبوعمنالسابعاليومفي،هذاوبعد-16

فيتظهر،دائمةراسعةسماءتنبعثوسوف،الحراسعلىتنفيذهيجريسوف

الملائكة.وسط

القوىوكل،تظهرسوفجديدةوسماه،وتزولترحلسوفالسالفةالسماء-17

مثلسيكونذلكبعد.الأبدالىالفخامةمناضعافبسبعةتشعسوفالسماوية

استقامة+وفيصلاحفيالوجوددائمةتكونسوف،كثيرةأسابغهناكذلك
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الأبد.دهالىالأبدإلىهناكتسميتهيجريسوفذنبمنما-18

الوأحدصوتسماععلىقادراسيكون،الناسأبناءمنهاكسيكونالذي-91

حركة.ولاانفعالدونمنالمقدس

علىقادراسيكونالذيمن؟ب!تفكيرهالتفكيرعلىقادراهناكسيكونالذيمن-02

.؟السماءلأعمالفاهماسيكونالذيمنالسماء؟أعمالجميعتفهم

علىقادرايكونأنيمكنريماهو.روحهاليسلكنانتعاشهايرىأنيمكنههو-21

جميعحدودسيرىريمأهو.إليهاالصعوديستطيعلنلكنه(بهايتعلقبماالحديث

مثلهم.شيئأيعملأنيستطيعلنلكنه،حولهمويتأملالأشياءهذه

.؟وطولهاالأرضعرضفهمعلىقادراسيكونالناسجميعبينالذيمن-22

اتساعفهمإنسانكلبمقدورهلالأشياء؟هذهجعيعاتساعشاهدمنقبلمن-23

.؟مستندةشيءأيوعلى،ماذاوبوساطة،ارتفاعهاهووما،السماء

.؟ألاستراحةأثناءالمثيراتتبقىوأين،النجومعددهووكم-24

والمسعونالنالثالإصحاح

لان،طرقهافيوالسير،الاستقامةحبعلىاولاديياأحثكمدعونيوالان-أ

.وتزول،فجأةتسقطسوفالظلمطرقلكن،بالقبولجديرةالاستقامةطرق

،والموتالظلمطرقعنالكشفجرى،جيلهمفيالأهميةذويالناسإلى-2

يعبعوهم.ولن،عنهمبعيدينيبقونسوفلكنهم

الشرظرقفيتسيروالاأن،مستقيمونأنتممنياأحثكمدعونيايضاالان-3

.تمنوابل،تهلكوالاحتى،منهمتقترلوالا.الموتطرقفىولا،والظلم

الصالحة.والحياة،الاستقامةلأنفسكموأختاروا-4

احتفظوا.جديرلنتعدواوأن،تعيشواأنيمكنكمحتى،السلامطرقفيسيروا-5

المذنجينأنأعرفلأنني،قلويكممنتزللوهولا،تفكعركمأعماقفيبكلامي

كلفيموجودينليسواهم.ببراعةالجرممةيقترقواحتىالناسعلىيشيرون

منهم.قليلااستشاريمجلسكليمتلكلاأنهكما،مكان
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لأنهم،الزيفقواعديرسونوالذين،والجورالظلميشيدونللذينالويل-6

.ابداالسلامعلىيحصلواولنفجأةسينهارون

أساساتها،منتهدمسوفبيوتهملأن،بالجريمةبيوتهمش!دواللذينالويل-7

والفضةالذهبعلىحصلواالذينوأيضأ.يسقطونسوفانفسهمهموبالسيف

وثقتم،قدبثرواتكملأنكم،الأغنياءأيهالكمالويل.فجأةبعدليهلكونسوف

ازدهاركم:أيامفيعلواألاممثرتتذكروالملأنكم،تنقلونسوفثرواتكممنلكن

*(ازدهاركمأيامفيعلواا!ثرتعذكروالملأنكمتزاحونسوفأنتمأ

دالى،الدماءارأقةيومإلىتصيرونسوفوانتم،والظلمالتجديفاقترفتملقد-!

العظيم.الحسابيوم!هالى،الظلاميوم

يدمركم.سوفخلقكمالذيبأن،لكموأبينههذأأعلنانني-9

بدماركم.يبتهجسوفخالقكمإنبل،رحمةيريكملنسوفهوستسقطونعندمأ-هـأ

ازدراءالأيامتلكفيمستقيمينبينكميكونونسوفالذينعلىإنعليهبناء-11

وغيرالردانيين.المذنبين

والسمعونالرابعالإصحاح

دموعيوأصب،عليكمالبكاءعلىقادرااكونحتى،ماءسحبكأنتالعينييا-أ

قلبي.أسىمنوأرتاح،المطرهثل

.المذنبونأيهايحلقكمسوفالقضاء؟تعتدواولأنتكرهوالأنلكمأذنالذيمن-2

تحتثانيةيضعهمسوفالربلأن،الأشرارمنيخافوالنالمستقيمون-3

يرضيكم.لماوفقامنهملأنفسكمتنتقمواانيمكنكمحتى،سلطانكم

العلاجلأن،منهنتتحرروألنفأنتم،باللعناتتغلونسوفمنيا(لكمالويل-4

لأنكم،بالشرجيرانكمتجازونمنيالكمويل.ذنولكمبسببعنكمابعدقد

لأعمالكم.وفقأتجازونسوف

لأنكم،للظلمالمقترفونأيهاوأنتم،الزورشهادةتشهدونمنيالكمالولل-5

.فجأةتهلكونسوف
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وأتتسلمونولأنكم،الاستقامةرفضتملأنكم،المذنبونأيهالكمالويل-6

عليكم.يسيطرسوفونيرهم،الظلميقترقونالذينرغبةحسبترفضون

والتسعونالخامسالإصحاح

أماملث،منهـلزولونفجاةيهلكونسوفالمذنبينلأن،المشعيمأيهابصبرانتظر-أ

لمشيئتك.وفقأ،عليهمالسلطةتمارسولسوف

،النسورمثلعالياترفعولسوف،ذريتكترتقيسوفالمذنبينمعاناةيومفي-2

وتدخلتصعدسوفوأنت،البواشقعشمنكثرممجدايكونسوفوعشك

تبتعدسوفالأرأنبفمثل،الأبدإلىالجبالشعابدالى،الأرضكهوفإلى

الربانيين.غيرمراىعن

.3أ3ولح3السيراناتمثلويبكيعليكسينوجالذيمن-3

لك،يكونسوفالاستردادلأن،لكالاضطرابيسببونممنتخافلنسوف-4

،السماءمنيسمعسوفالهدوءوصوت،حولكمنيشعسوفرائعونور

قلوبهملكن،القديسينتشبهونتجعلكمثروتكملأن،المذنبونأيهالكمالويل

من،ضدكمتشهدسو!الكلمةهذه.مذنبونأنكلمعارفين،إليكمالملامةتوجه

ألمج!بمة.تذكرأجل

وبجبروت،اليابيعأعم!قوةوتشرب،القححعلىتعيشالذيأنتلكالويل-5

المتواضع.علىتدوسقوتك

،فجأةتجازىسوفلأنك،رغبتكحسبالماءتشربالذيأنتلكالويل-!ل

.الحياةنبعهجرتلأنكوتذبلوتهلك

هناكتكونسوفلأنه،والتجديف،والتزييف،الظلمتقترفمنيالكالويل-7

الشر.بسببضدكذكرى

سوفدماركيوملأن،الاستقامةيحطمبالقوةالذي،القويأيهالكالويل-8

الجيدةالأياممنكثير،بالذاتالوقتذلكفييكونسوفانهحينني،يأتي

حكمك.زمنفيحتى،المستقيمحصةستكون
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والتسعونالسادسالإصحاج

الجور.يومفيويهلكون،يهانونسوفالمذنبينبأنواثقونالمستقيمون-

وسوف،دماركيتذكرسوفعلوأا!ثرلأن،لهذامدركاسعكوننفسكأنت-

سوفأينوالى،المذنبونأيهاتعملونهسوفالذيما.بذلكالملائكةيغتبط

المستقيمين.صلواتكلامسمسمعونعندما،الحسابيومفيتطيرون

معتتعايشبأنك،ضدكيشهدونسوفألمجالهذافيالذين،مثلهملستأنت-

المذنبين.

يومسيصلعندمأ.الربأماموتمثلالمستقيمينصلواتتصعدسوفالأيامتلكفى-

.والمقدسالعظيمالواحدأمامتروىسوفجوركحالاتمنحالةوكل،حسابك

يرفضر.سوفبالجرممةتمتنعملكلانحينفي،العاريغطيهاسوفوجوهكم-

وجدت،اليابسةالأرضوعلى،البحروسطفيالذين،المذنبونأيهالكمالولل-

لمالتي،والفضةالذهبتبذرونالذينأنتملكمويل.شريرةسجلاتضدهم

علىحصلناوقد،ئرواتنمتلك،اغنيأءنحن:وتقولون،باستقامةعليهاتحصلوا

به.نرغبأنيمكنشيءكل

ملئة،حبودناومخازن،فضةجصعنالأننا،فعلهقررناماكلنفعلأنيمكنناالان-

متدفق.ماءمملأسرفاوفلاحو

فجأةستخرجبل،دائمةتكونلنثروتكملأن،يرحلسوفزيفكمءمامثل-

سوفالقصوىاللعنةد!الى،بالجوركلهاعليهاحصلتملأنكمأيديكمبينمن

بكم.يرسل

تتأملونماغالباالذين،البلهاءأيهاوكذلك،الماكرونأيها،لكمأقسمالانوأنا-

ممقوجة،امرأةمنأكثربأناقةانفسكمتلبسون،رجالهمالذينوانتم،بالأرض

،مكانك!فيأنفسكمتضعون،متزوجاتغيرنساءمنأكثرهكذامعأوأنتما

مثل،والثروة،والرتب،واللألئالذهبلكن،ويفضة،وبسلطة،وأبهةبجلال

.بعيدايجريالذيالماء
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يهلكونسوفوهكذأ،لهمعائدةليستوالحكمةالواسعةالمعرفةانهذاعلى-

رتبهم.ومع،كلهمجدهممع،ثرواتهممع

فيبأرواحهميلقى،مدقعفقرحالةوفي،والذبح،العارمعسوفحينفي-

النار.أتون

سيكونانأوكانا،الهضبةولاالجبللا)نه،المذنبونأيهالكمأقسصتلقد-

.لامرأةخاضعين

الناسلكن،الأرضعلىإليناأنزلتماالجريمةإنالطريقةهذهووفق-

.يلعنون،فعاليةيعطونهاالذينسوفوكثيرا،أخترعوهاقدبرووسهم

دونمنتموتسوفيديهاعملبسببلكن،المرأةعلىمسبقاينزللنالعقم-

.دأولا

الشريرةأعمالكمبأنوالعظيمالمقدسبالواحدالمذنبونأيهالكمأقسمتلقد-

سر.هوأومخفيالظالمةأعمالكممنأيأوأن،السماءفيمكشوفة

ظاهرةليستجريمةكلبأن،قلويكمفيتقولواولا،عقولكمفيتفكروالا-

سوفهيعليهوبناء،سموأالاكثرأماميوميامدونةهيبل،السماءفيومرئية

إدانتكم.زمنإلىيوميايسجلسوتأقترقتموهأنتمظلمكللأن،تعرض

لنأنتمالعاقلإلى،بلاهتكمفيتهلكونسوفلأنكم،البلهاءأيهالكمالويل-

عليه.تحصلوالنأنتمصالحهووالذي،تصغوا

ولن،الدماريومإلىبالمصيرعليكمحكمقدأنهاعلموا-عليهبناء-والان-

لأنكم،تموتونسوفالأيامبمسيربل،يحيونسوفالمذنبينبأنأملهناكيكون

.للخلاصعليكميؤشرلم

لنفوسكم.الأقصىوالخزي،العظيمالحسابيومالىبالممالعليكمحكمبل-

علىوتتغذون،الجرأئمتقترقونالذين،قلولكمفيالقساةأيها،لكمالويل-

هذاليسأو؟وتشبع،وتشرب،الجيدةالأشياءعلىتتغذىأنتأينمن.ءL.الد

علىصالحشيءكلوامنكبيرةبوفرةأمدقد،سمواا!حرربناانبسبب

.؟الأرضر،
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اعلموا-صالحهوبماتأملونانتملماذا.الظلمافاعيلتحبونمنيالكمالويل-21

يقطعونسوفالذين،الأبرارأيديفيووضعكمتسليمكميجريسوفأنكم

رحمة.نحوكميظهرونولا،ويذبحونكم،رقابكم

لكم.يحفرلنسوفقبرالأن،الأبرارباضطرأبتغتبطونمنيالكمالويل-22

أملهناكيكونلنلكمبالنسبةلأنه،الأبراركلمةتعيقونمنيالكمالويل-23

.بألحياة

،سجلوهقدزيفهملأن،الشروكلمة،الزيفكلمةكعبتممنيالكمالويل-24

كليأ.ينسىلاوأنيسمعوهأنيمكنحتى

.فجأةيموتونسوفأنهمالمؤكدمنبل،سلامهاكيكونلنلهم-25

والتسعونالسابعالإصحاج

قدانتم.البهتانكلمةوشرفوامجدواالذين،بفجوريتصرفونالذينلهمالويل-

فاضلة.حياةقطتمنحواولن،الجحيمفيضعتم

القرارضدبالعدوانيقومونإنهم.الكمالكلماتتغيرونمنيالكمالولل-

.لأبديا

.الأرضوجهعلىتداسلأنمذنبينلسواالذينرؤوستعرضوشعببون-

ترتفعبأنجديرينتعدونسوف،الأبرارأيهايالكمبالنسبة،الأيامتلكفي-

،وشهادهالملائكةأمامبينةبمثابةتودعونهمولسوف،التذكرموقعإلىصلوأتهم

.سمواالأكثرحضرةفيالمذنبينذنوبتسجيلمنيتمكنواحتى

فيثانيةتنبعثسوفالأمماسرلكن،بالأمميطاحسوف،الأيامتلكفي-

.الهلاكيوم

أولادهن،ويرمين،وسيخرجن،حواملسيصبحناللائيإنالأيامتلكفي-

يتخلونسوف)رضاعهموأثناء،منهنينسلونسوتاولادهن،ويهجروهن

أحباءهن.مطلقايوجهنولن،أبدااليهميعودواولن،ويهجروهنعنهن

لنالذي،الدمليومأعدتقدجريمةبأن،المذنبونأيهالكمأقسمأناأخرىمرة-

يتوقف.
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سوف.وخشب،وفضة،ذهبمنأصناماوينحتون،الحجارةيعبدونسوف-8

لهميقدموالنلكن،المعابدفي،وثنوكل،شياطينمع،دنسةأرواحأيعبدون

سوفوعيونهم،حماقهمخلالمنمثمةتصبحسوفقلولهم،مساعدةأية

آثمينيكونونسوفالرؤيةمناماتهمفي،اعتياريغيرعفليبوهمتنعمي

.الحجارةويعبدون،أعمالهمجميعفييكذبون،كثيراوواهمين

الحكمة،بكلمةيتفوهونللذين،مباركةهناكتكونسوفالأيامتلكفيلكن-9

طريقفييسيرونوالذين،ويتبعونهشمولاالاكثرالطريقيبي!نونالذي

الاثمين.معالإثميقترفونلاوالذين،الاستقامة

سالمين.يكونونسوف-15

تذبح.سوفجهنمفىلأنك،جاركجريمةتنشرمنيالكالويل-11

،الأرضعلىمؤلمهووالذي،والغشالذنبأساسترسيمنيالكالويل-12

تهلك!سوفعليهالأنك

إثم،بطويةش!يدمنهاجزءكلالتي(الاخرينبجهدبيوتكتبنيمنيالكالويل-13

.السلامعلىتحصللنأنلاأخبركأنا،جريمةوبحجر

نفوسكمتسيرحينفي،لابائكمالدائمالميراثجميعتزدرونمنيالكمالولل-14

وطمأنينة.هدوءهناكيكونلنلكملأنه،الأوثانخلف

يذبحونوالذين،للمجديفالعونيقدمونوالذين،الجوريقترفونللذينالويل-15

فييوضعسوفوالحقد،ينهارسوفمجدكملأن،العظيمالحسابيومحتىجيرانهم

بالسيف.يهلكسوفمنكمواحدكلأنذلك،تثيركمسوفالغضبوروجقلولكم

جرائمكم.يتذكرونسوفوالمقدسينالأبرارجميعإنثم-16

والمسعونالثامنالإص!اج

ولسوف،بعضابعضهمبحضورأبنائهممعيصرعونسوفالاباءالأيامتلكفي-أ

بدمائهم.نهريتدفقأنإلى،أمواتاالإخوةمعالإخوهيسقط

رححته،أولادهاولادعنولا،أولادهعنيدهيكبحسوتإنسانمنمالأنه-2

بقتلهم.تكونسوف
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حتىالنهارفجرمن.أخيهبشرفالضررالحاقعنيدهيكبحلنالمجرمأنكما-3

حتىالمجرمينبدماءيخوضسوفالحصان.المذبحةتستمرسوفالشمسغروب

جسرها.حتىالعرلةتغرقوسوفصدره

والتسعونالتاسعالإصحاج

الذينكليجتمعوسوف،الاختباءأماكنإلىالملائكةينزلسوفالأيامتلكفي-أ

.واحدةبقعةفيبعضأبعضهممعالجرممةفيساعدوا

جميعبحقالعظيمالقضاءلتنفيذسمواالاكثرينبعثسوفاليومذلكفي-2

المقدسين،الملائكةالىوالمقدسينالأبرارجميععلىبالوصايةوليعهد،المذنبين

قدجريمةوكلشركليكونحتى،العينبوبؤحمايةمثل،حمايتهميتولواحتى

.الوجودمنزال

حقا.يعونسوفعندهاالناسحكماء،يناموالمأمبأمانالمستقيمونأنامسواء-3

ثرواتهمأنعارفين،الكتابذلكمنكلمةكليفهمونسوفالأرضوأبناء-4

جرائمهم.فيالدمارمنإنقاذهميمكنهالاسوف

ألاضطرابيومفيالأبراربسببستبتلونعندما،المذنبونأيهالكمالويل-5

لأعمالكم.وفقاوستجزون،بالنارتحرقونفلسوف،العظيم

حقيقيةمعرفةعلىللحصولمتيقظينوأنتم،القلبفيضللتممنيالكمالودل-6

يساعدكم.سوفأحدمنما.الرعبولاكنشاف،الشرعن

تصرفتمأيديكموبأعمالافواهكمبكلاملأنكم،المذنبونأيهالكمالويل-7

.تحترقونسوفمستعرةئارلهيبفي،بفجور

الشمسوحول،السماءفيسولككمفيتبحثسوفالملاثكةأناعلمواوالان-8

الأرضفو!لأنكم،بذنولكميتعلقفيمايبحثونسوفوالنجوم،والقمر

الأبرار.علىالقضاءمارستم

جميعالأنهم،والمطر،والندى،الثلجوكذلك،ضدكمشاهداتكونسوفغمامةكل-9

لجرائمكم.خاضعينيكونواأنولا،عليكمينزلوالاحتى،عنكميمنعونسوف
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ينزلولكي،عنكميمتنعلاحتى،للمطرحلأعطياتالانأجلبوأعندئذ-أ

كلعليكمسيسقطعندمالكن.وفضةذهبأمنكمتسلمماإذا،وللندى،عليكم

سوفالايامتلكفي،إليهمعاثدةمعاناهوكل،ثلجيةرلحوكل،وبور،جليد

أمامهم.الوقوفعلىقادرينغيرتكونون

المائةالإصحاح

الأعظمأعمالأعمالكموجميع،السماءأبناءجميعاأنتم،بعنايةالسماهقدروا-

أمامه.إجراميةبصورةبأنفسكمتتصرفواولا،خافوه،سموا

الأرضعلىالسقوطعنوالندىالمطروأوقف،السماءنوافذأغلقمااذاإنه-

.؟ست!فعلونماذابسببكم

علىالقادرينتكونوالنأنتبم،أفاعيلكموعلى،عليكمغضبهأرسلماإذادانه-

لنإليكم.والقوهالطغيانبلغةالأبرأرضدتتفوهونالذينوأنتم،إليهالتضرع

.سلامهناكيكون

قطعإلىوتتمزق،الأمواجبوساطةتتأرجحالقادةسفنأنكيفترونألا-

.المخاطر؟أعظمإلىوتتعرضالرياحبوساطة

علىمعهممحملةكلهاممتلكاتهمأنبسببيخافونسوفلأنهمذلكلشأو-

يبتلعهم،أنيمكنهلانه،قلودهمفيالشيطانهجروالأنهموكذللث،المحيطظهر

.؟فيهيهلكواأنالممكنمنوأنهم

الأعظمهوالذي،عملههو،كلهوجيشانه،مياههوجميع،كلهالبحرليسأو

بالرمل.جانبكلمنوريطه،جهودهجميععلىختمهوالذيليسأو،سموا

أسماكهجميعالحينذللثفيوماتت،وارتعب،جفقدلهملامتهعندليسأو-

؟الأرضعلىيخافهمن،المذنبونأيها،تكونوالنأو؟يحتويهشيءكلمع

.؟فيهماالتيالأشياءوجميع،والأرض،السماهصانعهوأوليس

علىمتقدمينيتحركونالذينجميعإلىوالحكمةالفهمأعطىالذيومن-

.البحر؟وفوق،الأرض

-ا.94
http://kotob.has.it



.؟سمواا!ثرأمامالمذنبونيرتعبوألن؟المحيطفيالسفنقادةيخافأولا-

)1(المائةبعدالثانيالإصحاح

واين،تفرونسوفأينالى،عليكمالنارمصيةسيلقيعندماالأيامتلكفي-

.؟سالمينستكونون

.؟ومرعولينمستثنينأنتماولستم،ضدكمكلمتهيرسلوعندما-

أثناه،استثنيتقدكلهاوايأرض،عظيمبخوفوترتجفالمنيراتجمغتتحرك-

القلق.منومعاناتهاإرتجافها

يكونوابأنراغبونوهم،قبلهممنيتلقونهاالتيالأوامرالملائكةجميعينفذ-

الأرضأبناءالرعبأصابالأثناءتلكوفي،العظيمالمجدحضرةعنمتخفين

.واضطربوا

.سلامهناكيكونلنولكم،الأبدإلىملعونون،المذنبونأيهالكنكم-

لا.باستقامةوفاتكميومأملبصبراثتظروابل،الأبرارأيهاأرواحكمتخفلا-

وعاءلدى،وأسف،وبكاءأنينمعكبيرباضطرابوتعتأروأحكملأنتحزنوا

فيبل،صلاحكممعيتوافقجزاءأجسادكمتتسلملمحياتكمأثناءفي.الموت

.والعقابالفناءوقتفي،المذنبونانوجد،كموجودزمن

الأبرار،يموتنموتنحنمعلما":حولكمالمذنبونسيقول،ستموتونوعندما-

فيقضوامثلناإنهم،انظروأ؟أعمالهممنعليهاحصلواالتيالمنفعةهيما

الانمنذاننامنا؟أكثرعليهاحصلواالتيالفوائدهىما،وظلامأسف

لأنهمالأبد؟إلىاعينهمأماموماذا،قبضتهمفيسيكونماذا،متساوونفصاعدا

:المذنبونأيهالكمأقولإنني،oWابدمرةلانيةالنوريرواولن،أمواتا-انظروا-

،غتصابوبالا،البشريةوبالأسلاب،والشراببالطعامأتخمتمقد)نكم

نهايتهمكانتكيف،الأبرارتشاهدوأألم.جيدةأياموبرؤلة،الثرواتوبتحصيل

.المخطوطاتفيا51الإصحاحيوجدلا(
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كأنهموباتوا،هلكوالقد.وفاتهميومحتىقيهموجدظلممنمالأنه؟سلامفي

.الموتوعأءإلىمضطريةوهيأرواحهمنزلتحينفى،يكونوالم

المائةبعدالثالثالإصحاج

وبملكوته،وبمجدهفخامتهبعظصةالمستقيصونأيهالكمأقسمالآنأنالكنني-

الآحادكتابةورأيت،السماءلوحفيقرأتقدانني،وبجلالته،اللامع

بكم.يتعلقماحولعليهطبعوالذيكتبالذيواكتشفت،المقدسين

مندؤنقدوأنه،أجلكممنأعذقد،وألمجد،والبهجة،الجودةكلأنرأيتأنا-

مقابليعطىسوفإليكم.وبصلاحعظيمةباستقامةيموتونالذبنأرواحأجل

.الأحياءحصةتفوقسوفالسعادةمنوحصتكم،اضطراباتكم

وستبتهج.موجودةستكونباستقامةتموتونسوفالذينأنتمأرواحكم-

إلىجيلمنالجبارالواحدوجهأمامذكرهميردولسوف،تمجدسوفارواحهم

.الحرمانمنألانيخافوالنأنهمكما،جيل

يقولونمثلكمهموالذين،ذنولكمفيستموتونعندما،المذنبونأيهالكمالويل-

ألانوماتوأ،كلهزمنهمعاشوالقد،المذنبونهؤلاء"بورك:بكميتعلققيما

ينلهمولم،ماتواوبشرف،حياتهمأثناءيعرفوالموالذبحالأسى.وبثروةبسعادة

.(،حياتهمأيامخلالقطالقضاء

تصبحسوف،الموتوعاءإلىأرواحهمستنزلعندماأئهيشاهدوالمأولكن-

الذياللهبدهالى،المصيدةدهالى،الظلامالىالاكبر؟معذبهمالشريرةأفاعيلهم

العظيموالحساب،تدخلسوفأرواحهم،العظيمالحسابحتىيحرقسوف

.الأبد"والىالأبدإلىتنفيذهيجريسوف

تقولو!أنبإمكانكميكونلنكما،سلامهناكيكونلنلكملأنه،لكمالويل-

وكل،أبتلينأنحناضطرابناأيام،)في:أحياءهمالذينالصالحيندالىالأبرارإلى

عان!ينا،الشريرةالأسياءمنكثيرومن،رأينانحنالاضطرأبمنصنف

وفنيت،،وتناقص!،هلكتأرواحنا-
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لمنحن،بالفعلأوبالفوللمساعدتناإمكانيةهناكليستأنهكما،هلكنانحن-8

ودمرنا،للعذأبتعرضنابل،شيئانجد

،يومبعديومانعيشأننتوقعلمنحن-9

،الرأسنكونأنبالفعلأملنالقد-15

قبلمنالهمنالكننا،أنفسنانجهدكناعندماابتلينالقد؟الذيلأصبحنالكننأ-11

علينا،ثقيلاكانالرلانيينخيرونير،المذنبين

الذين!الى،وينخسوننا،يزدرونناالذينهمعليناالحكممارسواالذينإن-12

نحونا،رحمةيظهروالملكنهم،متوأضعينرقابناحنينايكرهوننا

مرتاحين،ونكون،بعيداالهربمننتمكنحتى،معهمالنجاةفيراغبينكنا-13

ملاذاطلبنالقد،منهمممنيننكونوأن،اليهنهربأنيمكننامكانانجدلملكننا

لمصرأخنالكن،يلتهموتاكانواالذينإلىوصرخنا،أسانافيالأمراءلدى

صوتنا،لسماعمست!عدينيكونوالمأنهمكما،يقدر

ذبحنا،واخفوا،أبادوناوالذين،وافترسونانهبوناالذينساعدوأبالحريبل-14

.ضدنا(،أيديهمرفعوأأنهمأيضايعذكروالمإنهم

المائةبعدالرابعالإصحاج

أمامصلاحكمبتدوينالملائكةيقومالسماءفيإنه،الأبرارأيهالكمأقسمأنا-أ

والقدير،ألمجيدالواحد

سوفلكنكم،وبالبلوىبالشرأهنتمقدقبلمنلأنكم،الأملبصبرأتظروا-2

تفتحسوتالسماءوابواب،ترونسوفأنتم.السماءمنيراتمثلالانتشعون

جميععنحابالأن:إليكمظهروقد،العدالةأجلمنصراخكمارتفع،إليكم

yrناهبيكم.ساعدوأحدكلومن،الأمراءمنيطلبسوفمكم

يكونسوفعطماسرورالأن،ثقتكمعنتتخلواولا،بصبرالأملانتظروا-3

أنكمويبقى،تقدرونكماأنفسكموجهوا.السماءفىالملائكةسرورمثل،لكم

والإدانة،المذنبينمثلتعذوالن.العظيمالحسابيومفىمخفيمتكونوالن

.موجوداالعالممادام،عنكمبعيدةتكونسوفالأبدية
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سبلهم.فيوناجحينمزدهرينالمذنبينترونعندما،الأبرارأيهاتخافوالاوالان-4

متعايشينكوثوا،مظالمهممنمسافةعلىأنفسكمأبقوابل،معهمتتعايشوألا-5

ولنتحسبلنمثامناجميعإن:تقولونالمذنبونأيهاأننم.السماءحشدمع

يوميا.تدونسوفثامكممجميعبل.تدون

آثامكم.يرون،والليلوالنهار،والظلامالضوءأن،منيمتأكدينوكونوا-6

ألاستقامة؟كلمةتسلموالا،تكذبوالا،تفكيركمفيأتقياءغيرتكونوالا

جميعلأن،أصنامكمتمجدوالا،والقديرالمقدسالواحدكلمةضدتكذبوالا

.كبرىجريمةأجلمنبل،الاستقامةأجلهنليستقواكمعدموكل،كذبكم

كلمةضدويأئحونينحرفونسوفالمذنبينمنكث!ر:سراأكشفأنليهلالان-7

الاستقامة.

،كبيرةأعمالاهـشفذون،زيفايتكلمونسوف،شريرةبأشياءيتفوهونسوفهم-8

بلغاتهم.صحيحأكلاميسيكتبونعندمالكن!بكلامهمكتبأويؤلفون

البدايةمنبهتفوهتماكل،صحيحاكلهسيكتبونهبل،يتلفوهأويغيروهلنهم-9

بهم.يتعلؤ

كتبتعطىسوفالحكماءل!الىالأبرارالى.أيضاأكشفهسوفأناسرأخر-01

سوففيهاالتيالكتتعطىسوفاليهم،عظيمةوحكمة،وانسجامبهجة

.يؤمنون

سوفالذيوهم،يكافأونسوفالأبراروجحيع.يغتبطونسوفوفيها-11

المستقيم.الطردقحولالمعرفةعلىالكتبهذهمنيحصلون

)1(المائةبعدالرابعالإصحاح

ويجعلونهم،الأرضأطفالإلىيدعونسوفالأيامتلكفي:الربقال-أ

تادتهم.أنكملهمأظهروا.حكمتهمإلىيصغون

.مكررأكذا(1)
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سوفوابنيأنالأنني؟كلهاالأرضفوقاحصاء)عادةهناكيكونوسوف-2

سوفالسلام.أحياءيزالونماوهموذلك،الاستقامةطرقفيمعهمصلةنمتلك

.الصدقفيألانسجامأطفاليااغتبطوا.لكميكون

المائةبعدالخامسالإصحاج

لمك.لابنةزوجهمتوشلحأبنيأخذوقتبعد-أ

وأحمر،الئلجمثلأبيضجسدهكان،ولدألهوأنجبت،منهحاملةصارتهي-2

جميلتين.وعي!ناه،وطويلا،الصوفمثلأبيمقرأسهشعروكالأ،الوردةمثل

بالنور.البيتوامتلأ،الشمسمثلالبيتأنارفتحهماعندما

لمكأباهإنثم.ألاستقامةربإلىتكلم،فمهوفتح،القابلةيدمنأخذوعندما-و

،ولداأنجبتلقد؟وقالمتوشلحأبيهإلىووصلبعيداوهرب،منهخائفاكان

وهو،السماءملائكةأبناءيشبهبل،بشراليسهو.الاخرينالأولادمثلليس

يشبهنا.لاهوكلهحيث،أولادناطبيعةعنتمامامختلف

ليسكأنهيبدووهو،مجيدةوملامحه،الشمس)شعاعاتمثلمضيثتانعيناه-4

الملائكة.إلىبلإليئمنتميا

أيامه.فيالأرضعلىيحدثاعجازي!سوفماشيءهناكيكنلمما،خائفأنا-5

ولكي،أخنوخجدناإلىتذهبأنمنكوأطلبإليكأتوسلدعنيأبيياوالآن-6

الملائكة.معمسكنهلأن،الحقيقةمنهتعلم

أننيأخبرلأنه،الأرضأطرافالىوصل،ابنهكلماتمتوشلحسمععمدما-7

صوته.رأفعأوصرخ،هناككنت

إليئ.جئتأنمنذ،بنيياهناانا،أنتبه:قائلا،اليهوذهبت،صوتهسمعتأنا-8

فهمهصعبمشهدوبسبب،إليكقدمتاناكبيرحارثبسبب:وقالأجابهو-9

إليك.وصلتأنا

طبيعتهوالذي،يشبههلمهو،ولدلمكلابنىولدلأنه،اليئاستحعأبىياوالآن-15

مناحمرارااشدوهو،الئلجمنبياضاأكثرلونه.الإنسانطبيعةمثلليست

-341-http://kotob.has.it



إشعاعاتمثلوعيناه،أبيضصوفمنبياضأأعظمرأسهوشعر،الوردة

كله.البيتيضيءيفتحهماوعندما،الشمس

.السماءربوباركفمهفتح،القابلةيدمنأخذعندما-11

يشبههوبل،إليهعائداليس!الولدأنمعتقدا،اليوهربلمكوالدهخاف-12

الحقيقة.أنتليتبينفلريما،الكجئتأننيواعلم،السماءملائكة

اناهذا،الأرضعلىجديداشيئايحدثسوفالرب:وقالأخنوخأجابثم-13

ولمالسماءمنكانواالذين،يردالىأجيالفيأنهأريتكلقد.رؤيافيورأيتهشرحته

وتخلواطبقتهمجانباوضعوا،جرائماقترفواأنهماعلم.الربلكلمةوزنأيقيموأ

.أولاداوأنجبرا،وتزوجوهن،أثمواأيضأمعهن،النساءمعواختلطوا،عنها

دماريحدثولسوف،وطوفان،الأرضعلىعظيمدمارينزملسوفولذلك-14

.واحدةسنةفيكبير

سوفالثلاثةوأولاده،حيةالأرضيبقيسوفلكولدالذيالصبيهذا-15

.منقذاسيكونهو،الأرضعلىالذينالبشربنويموتعندما.معهأحياءيبقون

على.جسديينبلروحانيينليسوا،مرداالأرضعلىذريتهتنجبوسوف-16

بناء-والان.الفسادجميعمنتعنظفوسوف،كبيرةعقوبةتنزلسوفالأرض

يسميهسوفوبأنه،حقاالصبيهذاولدهوالذيأنهلمكابنكأخبر-عليه

الذيالفسادمنأولادهينقذولسوف،الباقيلكبالنشةيكونسوفلأنه،نوحا

الذي،الجورجميعومنالذنوبجميعبينمنوذلك،الدنيافييحدثسوف

تجديفهناكيكونسوفذلكبعد.أيامهفيالأرضعلىالإهلاكيتولىسوف

علىأنالانني،الأرضعلىمنوأزيلقبلمنوأفنيسلفالذيوهو،كبير

أناوالتي،ليوأوضحهانفسهالربكشفهاالتيالمقدسةبالأسعرارودرأيةمعرفة

.السماءفيألواحفيقرأتها

جنسينبعثأنإلى،يأثمونسوتجيلبعدجيلاأن،مكتولارأيتفيهم-17

،الأرضوجهعلىمنويزولاوالجريمةالإثممنكليهللثأنلالى،مستقيم

عليها.الصلاحيظهرأن!الى
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لمك.ابنكوأخبراذهب،بنىياوالان-18

غش.أوخداعأيهناكليسوأنهحقأ،ابنههوولدالذيالصبيبأن-91

فهم،مععاد،سريشيءكلأراهالذي،أبيهكلاممتوشلحسمععندما-02

دمارها.بسببايأرضيواسيسوفلأنه،نوحاسمالصبيذلكعلىوأطلى

ومن،بعدهيأتونسوفالذينوإلىمتوشلحابنهإلىأخنوخكتبهآخركتاب-21

سوفعملتمالذينأنتم.الأخيرةالأيامفيالسلوكفينقاوتهمحفظأجل

الجريمة،قوةوتنمحق،الاثاممقترفويهلكأنإلى،الأيامتلكفيتنتظرون

تبادسوف؟المقدسةالكتبمنأسماؤهموتشطب،المذنبونيزولأنإلىانتظروا

الضياعفيويندبونيصرخونسوف،تذبحسوفوأرواحهم،ذريتهم

وكأنه،رأيتأناوهناك،يحرقونسوفلهاقعرلاالتيالناروفى،اللامرئي

ناأستطعلمعمقهامنلأننى،الرؤيةممكنلاخلالهامن،سحابةهاككان!

تألقهاوأثناء،مشعبشكلمستعرةنارلهبأيضارأيتأنا.نحوالأعلىأنظر

جانب.إلىجانبمنواهعزتنفسهاحولالجبالرأرت

هذأما:وقلتمعيكانواالذينالمقدسينالملائكةمنواحداسألتإننيثم-22

وكان،وحدهتأججالذيهوالنارلهيببلالسماءتكنلملأنها؟الهائلالشيء

كبير.وعذاب،وويلمرعبصراخفيها

المذنبينلأرواحطعنهناكيكونسوف،تراهالذيالمكاننيإنه:قالهو-23

بهتكلمالذييفسدونسوفوالذين،الشريقترفونسوفوللذين،وألمجدفين

.يفعلوهأنتوجبماوكل،الأنبياءلسانعلىالرب

،السماءفيقوقومطبوعينمكتولينيكونونسوفالأشياءبهذهيتعلقفيمالأنه

المذنبين،منلكليحدثسوفالذيمعرفةثمومن،قراءتهمالملائكةبإمكانوأنه

،الربقبلمنكوقئوالكنهمبأجسادهمتعذبواوللذين،المتواضعينولأرواح

لموللذين،الربأحبواوللذينالأشرارالناسقبلمنبأذىعوملواوللذين

أجسادهمقدموأبل،الدنيافيجيدشيءبأيولابالفضةولابالذهبلايرتبطوا

التعذيب.الى
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الأرضية،الثرواتليلشرهينيكونوألمولادتهمتاريخمنذالذينهؤلاءإلى-24

زائلة.نسعةبمثابةأنفسهمعذوابل

أرواحهمأنفتبين،كثيراا!ربامتحنهموقد،سلوكهمكانالصورةهذهعلى-25

قدوهو،كتابفيرويعهاأنامباركاتهمجميع.اسمهمباركةويمكنهم،طاهرة

كانواعندما:الربقال.دائملإلهامالسماءيحبونأنهوجدوالأنهم،كافأهم

وعوملوأ،والتجديفالشتائممنهمسمعوالقد،الأشرارالناسقبلمنيداسون

منالصالحينأروأحأدعواسوفأناوالان،يباركوننيهمكانوابينما،بخزي

فيبالمجديكافأوألموالذين،الظلامفيولدواالذينأغيروسوف،النورجيل

إيمأنهم.استحقحسبما،أجسادهم

أضعوسوف،المقدساسميأحمواللذينالبهيالنورالىأحضرهمسوفأنا-26

فييكونونسوفوهم،بهخاصمجد،للمجدعرشعلىمنهمواحدكل

.الربقضاءهومستقيم.تحصىلامددخلالراحة

يرونسوفهم.المستقيمينمساكنفيإيمانايعطيسوفالمؤمنينإلىلأنه-27

قيالأبرارسيكونبينما،يرمونسوفالظلاموفي،الظلامفيولدواالذين

مجد،فيوجودهمأثناء،إليهمينظرونوهميصرخونسوفالمذنبون.راحة

لهم.قدرتالتيوالمددالأيامنحووشميرون

معتكونالمقررةمدتهوهبة،صلاتهمنافععلاأخنوخالنبيرؤياانتهتهنا
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-4-لث!يسدواإ

اكأولالإصحاح

واللاويين.الكهنةلدىيوسياسمسؤولية-أ

العظيم.الفصحبعيدالتقيد7-

موته.لدىالندبداظهاربالألمالشعور-32

.خلفاؤه-34

الشعب.علىوالقضاءوالمدينةالهيكلهدم-35

بابل.الىحملفقدبقيمنأما36-

فيذلكوكانالربلمرضاةأورشليمفيالفصحبعيدبالاحتفاليوسياسوقام-ا

.الأولالشهرمنعشرالرأبعإليوم

.الربهيكلفيالطويلةبأرديتهملمراتبهمطبقاالكهنةاصطفوقد-2

نأعلىوحثههم،الإسرائيليينعندالمقدسونالكهنةوهم،اللاويينإلىوتكلم-3

فيالربلدىالمقدسالعهدتابوتيضعواوأن،الربلخدمةأنفسهميكرسوا

.داووربنسلبمالأالملئهبناهالذياليت

نأعليكمبل،الانبعدأكتافكمعلىالتابوتتحملو!لنسوف"إنكم:وقال-4

ثمومنإسرإئيلبنيشعبهلدىالدينيةبالواجباتوتقومواإلهكمالربتخدمو!

.بهم"والاعتناءوأقربائكمعائلاتكمخدمةمنعليكميتوجببماتقومون
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13

14

15

تقفو!وأن،سليمانأنجهلعظمةوطبقا،إسرائيلملكراودشرعهلماطبقأوذلك

بنيإخوانكمأمامالربتخدمونالذين،اللاويونأيهالمراتبكمطبقأالهيكلفي

ئيل.إسرا

والأضحياتالتقاديموأعذواترتيباتكمحسببالفصحبالاحتفالقوموا

علىأنزلهاالتيالربلأوإمرطبقاالعيدبهذاالاحتفالعلىوحافظو!،لإخوانكم

موسى.

آلافوثلاثة،وجدىحملألفثلاثينالشعبمنحضرلمنيوسياسسلموهنا

وللاويين.وللكهنةللشعبلوعدهطبقاالملكبأمرهذهأعطيتوقد،عجل

بمناسبةالكهنةإلىالهيكلأمناءوسيلوسوزخاهـداسهلكياسسلموهناك

.العجولمنوثلاثمائةالغنممنوستمائةألفينالفصح

وهمويورام،وأوشيل،وأسابياس.أخوهوناثانيالوسامياسلي!كونياسوسلم

خمسةالفصحعيدبمناسبهاللاهـلينإلىسلموا،أيضاالألوفقادةمنجحيعأ

.العجولمنوسبعمائةالغنممنإلاف

وترتيب،بنظاموالفطيرالخبزومعهمواللاويونالكهنةوقفهذاانتهاءوبعد-

وأسباطهم.لمراتبهمطبقا

مدونهوكما،للربالخضوعليقدمواالشعبأماموقفوا،آبائهمتبلمرإوطب!فأ-

.الصباحفيذلككلفعلواوقد،موسىكتابفي

الضحايالحومبقيةوضعواوقد،بالارالفصحلحومب!مواءقامواوقدهذا-

زكية.رائحةمنهاتفوحوقدور،إنحاسمنأوعيةفيوالقرابين

الطعامحضرواذلكوبعد،الشعبجميع،الشعبأمامالطعاموضعواوهنا-

.هارونأبناءالكهنةولإخوان!م،لأنفسهم

فقداللاويونوأما،الظلامحلولحتىوالشحماللحميقدمونالكهنةظلوقد-

.هارونأبناءأي،ولإخوإنهملأنفسهمالطعامحضروا

(داودعينهلماطبقابالترتيباسافأبناءوهم،المفدسونالمرتلوناصطفوقد-

حاشيةكانواالذينوييدوثون،وزكرلا،اسافوذكاءفطنةبهوخص

وبطانته.الملك
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91

02

21

22

23

ير4

25

26

27

28

يتركأنالمسموحمنيكنفلمبابكلعنديقفونالحخابكانذلكوفوق-

عنمسؤولينكانوااللاويينإخوانهملأنوذلك،المعتادمكانهواحدأي

شيء.كلتحضير

فيالربإلىالمقدمةوالضحايابالقرابينيخ!صفيحاالترتيباتجحجعتمتوهكذا-

الفصح.عيديوموهواليومذلك

.يوسياسالمللتلأوامرطبقاالربمذبح،المذبحعلىالفحاياوقدموا-

وحافظوا(الأيامتلكفيالفصحبعيدحضرواالذينإسرائيلبنواحتفلوهكذا-

.أيامسبعةمدةالفطيربابخزالاحتفالعلى

صموئل.ال!يأياممنذإسرائيلفيالشكلهذ!بمثلالفصحبعيديحتفلولم-

احتفلكمافصحعيدبأيتحتفلوالمإنكمإسرائيلملوكجميعياوأنتم-

الذينالإسرائيلجينجميعمعواليهودواللاويونالكهخةأحتفلوكما،يوسياس

أورشليم.يسكنونوجدوا

.هذاالفصحبعيداحتفليوسياسالمللثحكممنعشرةالثامنةالسنةففي-

.الرببحبمفعمبقلبالربأمامواستقامةتقىكلهايوسياسأعمالوكانص-

الأزمنةفيالأشياءهذهكلكتبتفقدعهدهفيحدثتالتيالأشياءوبخصوص-

،الربأوامرضدشريرةأعمالأعملواالذينالخاطئينأولئكحول،السالفة

نإحتى،الربغضباستحقواأنهموكيف،والممالكالشعوبإلىوأساءوا

إسرائيل.ضدالغضببكلماتتفؤهالرب

ملكالفرعونجاءأنحدث،الأعمالتلكبكليوسياسقامأنوبعدوالآن-

له.للتصدييوسياسوخرج؟الفراتعلىكركميشفيالحربلإئارةمصر

.إليهود؟ملكيابكشأنيهوما:بقولإليهأرسلمصرملكولكن-

والآن،الفراتعلىحربيالآن(ضدكلأحاربالربقيمنأرسللمإنني-

تعملأنتحاولولاعنيابعدلهذا،الخطىأسرعجعلنيالذيوهومعيفالرب

.الربضدعملا

بادربل!لقائهعنالحربيةعرباتهيرجعولم،عنهيوسياسيتحولفلمذلكومع-

.الربباسمتكلمالذيإرمياالنبيكلماتإلىيلتفتولم(ضدهللقتال
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فى2

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

الملكضدالأمراءوقام،مجدوسهلفيمعركةفيالفريقانالتقىوهكذا-

.يوسياس

الغضب،غايةفيلأنني،المعركةعنبعيدااحملوفي:لخدمهالملكقالطعندها-

.الحالفيالمعركةعنوتنحيتهلحملهخدمهفبادر

دفنوقد،ماتأورشليموصلولما،الثانيةالحربيةعربتهيوسياسركبعندها-

.والدهضريحفي

وتفجعندبالذي،إرمياالنبيفيهمبما،يوسياسبموتاليهوديةفجعتوقد-

وأصبح،هذايومناحتىوالنساءوالعظماءالرؤساءوندبه،يوسياسموتلأجل

جميعفيإسرائيلأمةجميعلدىالمتبعةالدينيةالطقوسمنعليهوالحدأدندبه

.لأزماتا

بهاقامالتيالأعمالطجميعمعيهوذأملوكاخبارفيكتبتقدالأشياءهذهإن-

السالفة،أعمالهوكل،الربشريعةمنيفقههكانوماأمجادهوجميع/يوسياس

.ويهوذاإسرائيلملوككتابفىكتبقدذلككل

بلغعندما،والدهمنبدلاعليهمملكايوسياسبنيواكازالشدبنصبوقد-

العمر.منوالعشرينالثالثةهذا

حكممنمصرملكخلعهوبعدها،أشهرثلاثةمدةأورشل!يمفيهذاحكموقد-

أورشليم.

ووزنةالفضةمنوزنةمائةمقدارهاالأرضعلىضريبةمصرملكوضعوقد-

الذهب.منواحدة

وأورشليم.يهوذاعلىملكايواكيمالملكأخاهمصرملكنصتبوقد-

اعتقلهزراكسأخاهولكن،ونبلاءههوبالقيودهذايواكيممصرملكقيدولقد-

مصر.منوأخرجه

وقد،اورشليميهوذاعلىملكأنصعبعندماوالعشرينالخامسةفييواكيموكان-

.الربأمامالشريرةالأعمالعمل

بابل.إلىوحمله،النحاسمنبسلسلةوقيدهبابلملكنصرنبوخذأتىوهكذا-

فيالخاصهيكلهفيووضعها،المقدسةالأوإنيجميعمعهنصرنبوخذوحمل-

بابل.
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تاريخفيمكتوبةوفجورهقذأرتهوعنعنهذكرتالتيالأشياءهذهجميعوإن42-

.الملوك

العمر.منعشرةالثامنةفيوكان:ابنهيواكيممنهبدلاحكموقد-43

بالأعمالفيهاقام،أورشليمفيأياموعشرةأشهرثلاثةسوىيحكملمولكنه-!ه

.الربضدالشريرة

المقدسة.الربأوانيومعهبابلإلىوحمله،سنةبعدنصرنبوخذأتىوهكذا-45

والعشرينالحاديةفيوكان،وأورشليميهوذ!علىملكافلدييهاسنصبوقد-46

عاما.عشرأحدمدةحكموقداالعمرمن

تفوهالذي،إرمياالنبيبكلماتيهتمولم،الربأمامشريرةأعمالاعملوقد-47

.الربباسمأمامهبها

وتمردبقسمهحنثولك!نه،الربباسميقسمأننصرنبوخذالملكأجبرهوبعدها-48

إسرائيل.ربالربدثمريعةتجاوزإنهحتى،قلبهوقسى

وأقروا،الربهيكلدنسوا:الثريعةضدكثيرةأشياءوالكهنةالحكامعملوقد-94

أورشليم.فيالمقدسالربهيكلودنسوا،لأمماجميعآثامممارسة

إلىليعيدهمرسلهبواسطةلهموأرسل،عليهمتعطفآبائهمربفإدنذلكومع-05

أيضا.المقدسةعهدهخيمةهـلب!قييحفظهمأنأرادلأنه،المستقيمالصراط

تكلمو!عندماألعوبةرسلهمنوجعلوا،سيئةمعاملةرسلهعاملواولكنهم-51

معهم.

ملوكأمر،الاثاممنفعلوالماشعبهعلىالربغضبازدأدعندماوهكذا-52

هـلهاجموهم.ياتواأنالكلدانيين

المقدسالهيكلوحرمحمىفيوهمبالسيفشبابهمالكلدانيونذبحوهكذا-53

العذابجميعأعليهمسلطفقد،طفلاولاشيخاولافتاهولاشابألايوفرواولم

الكلدانيين.هؤلاءبأيدي

جميعاوحملوهاوكنوزهالملكوأموالالمقدسةالأوانيجميعهؤلاءأخذوقد-54

بابل.إلى
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النارأعملواثموهدموهاأورشيمأسوأروحطمواأحرقوهفقدالرببيتوأما-55

أبراجها.في

الذيال!عبجميعوحملوااأتلفوهاحتىباللهميهدأفلمالثمينةالأشياءوأما-55

بابل.إلىبالشفيقتلوهملم

وذلكوحكمواالفرصأتىخىبعدهمنولأولادهلهخدماهؤلاءأصبحوقد-57

إرميا.النبيبهافاهالتيالربكلصأتينفذوالكي

يتمحتىووحشةشقاءفيستبقىفهيالسبتبإقامةثانيةابدتتمتعوحتى-58

عاما.سبعونوهوالمحددالأجل

الثانيالإصحاج

الهيكل.يبنيانالربيلهمهقورش-8

بها.ويساهمبالعودةلليهودالإذنويعطي-5

منهم.أخذتقدكانتالتيالمقدسةالأوانيوشلمهم-11

.البناءمتابعةمناليهوديمغعاكزرسسأرتا-25

بهاوعدالتيالربكلماتتحققتالفرسملكقورش!لحكمالأولىالسنةفي

النبي.إرميالسانعلى

مملكتهأنحاءجميعفيإعلاناأصدرالذيقورشهمةالرباست!نهضولقد

كتابه.وكذلك

أعظممنهوالذيإسرائيلرب"إن:الفرسملكقورشقالهمأهذا،قائلا

العالم.فيالبلادجميععلىملكانصبنيقدشأناوأعلاهاالأرباب

اليهودية.بلادأورشليمفيبيتالهأبنيأنوأمرني

معه،ربهحتى،الربفليكنالربهذاشعبمنشخصأيهنالكوجدوإذا

لأن،إسرائيلرببيتوليبنياليهوديةبلادفيالموجودةأورشليمإلىوليذهب

أورشليم.فييقطنالربهذا

والفضة.الذهبوليعطوهم،جيرانهممنقربهميسكنمنكلوليساعدهم

فيالربلهيكلنذروهااليالأشياءمنوغيرهاوالماشيةوالخيولوالهدايا

ورشليم.أ
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ل!ا

17

18

فى!

وكذلكبنيامينوسبط!اليهوديةالأسرمقدميمنكانمنجميعوقفوعندها

أورشليم.فيالربهيكللبناءبالرجوعالربألهمهممنوكلاللاولون

الخيولومعالفضةأوالذهبمعالأشياءبكلهماساعدحولهمسكنوامنوكل

همصهماستنهضتممنكبيرةأعدادمنالمجانيةالهباتجميعومعوالمواشي

.للمساعدة

أورشليممننصرنبوخذحملهاالتيالمقدسةالأوانيجميعقورشالملكوقدم-

.للأصنامالمعدهيكلهفيوضعهاقدكانوالتي

خازنمثريداضإلىسلمهاالأيثيأءهذهجميعالفرسملكقورشأتموعندما-

له.مواأ

.يهوذاحاكمسانابسارإلىبدورهسلمهاوهذا-

الفضةمنومباخر،فضةوألف،ذهبيةكأسألف:الأشياءلتلكتعدادوهذا-

الفضةمنوقوارلر،ثلاثونعددهاالذهبمنوقوارلر،وعشرونتسععدرها

.الأخرىالأوانيمنوألف،قوإريروعشروأربعمائةألفانعددها

وتسعأوأربعمائةآلافخمسةالمحمولةوالفضيةالذهبيةالأوانيعددبلغوهكذا-

وستين.

أورشليم.إلىبابلمنالأسرفيكانوامنمعسانابسئارأرجعهاوهذه-

وتابليوسومثريداتسبل!يموسقامالفرسملكاكزرسسأرتاأيامفيولكن-

فييقطونكانواممنآخرينمعالسرأمينوسيميلوسوبيلتثموسوراثوموس

هؤلاءضداكزرسسأرتاإلىرسائلبكتابةهؤلاءقام،أخرىوأماكنالسامرة

يلي:كصاوهيإليهوديةإلىوفدواالذينالقادمين

وسميميليوسالقصصكاتبراثوموسخدمكإنسيدنااكزرسسأرتاالملكإلى-

وفيميما.المجوفةسوريةفيالموجودينوالقضاةمجلسهموبقية،الكاتب

إلىعندكممنإليناوفدواالذيناليهورأنمولاناالملكعلمفيالانفليكن-

هـلضعونالأسوارويرممونالأسواقيبنون،الشريرةالمتمردةالمدينةنلك،أورشليم

الهيكل.أسس

يرفضوألنإنهمعهدهاسالفإلىالأسواروأعيدتالمدينةهذهبنيتإذاوالان-

.الملوكضدويثورولىيتمردونسوفبل،فحسبالجزيةدفع
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منأنهنظنفنحن،تصرفكمتحتتزاللاالهيكلتخصالتيالأشياءأنوبما-02

القضية.هذهمثلتهحلواألاالأجدر

هذهفيينظرأن،لهيروقكانإذا،المللثمولانانظرنلفتأننحبولكن-21

وأجدادنا.ابائناكتبفيالقضية

نألكميظهروسوف،الأشيأءهذهكلالمكتوبةالتواريخفيتجدونولسوف-22

.والبدانالملوكوتزعجفساداالأرضفيتعيثثائرةكانتالمدينةتلك

سببمما،هناكدوماوالحروبالعصيانرايةرفعوامتمردينكانوااليهودوأن-23

.بالذإتالمدينةهذهتخريب

ورفعتثانيةالمدينةهذهبناءأعيدإذاأنهالمولىالملكأيهالكنقسموهكذا-24

وفينقية.المجوفةسوريةإلىللمرورسبيلاتجدلنفإنك،جديدمنالأسوار

وبيلتموس،القصصكاتبراثوموسإلىجوابحةرسالةالملككتبوعندها-25

وفق،وفينيقيةوسوريةالسامرةفيالقاطنينالحكاموبقةالكاتبسيميلوسوإلى

يلي:ما

والاستقصاءالبحثباتخاذأمرتلذلك،إليئارسلتموهاالتيرسالتكمقرأت-26

ضدالشغبأعصالتمارسالبدايةمنذكانتالمدينةهذهأنفوجدت،الجدي

.الملوك

أشداءملوكهنالككانوأنه،والحروببالتمردمولعينكانوارجالهاوأن-27

وفييقية.المجوفةسوردةمنالجزيةجبواأوحكموا،أورشليمفيوشرسون

جميعتتخذوأن،المدينةفيالأسواقبناءعنهؤلاءبإعاقةأمرتولهذا-28

المستقبل.فيالنوعهذامنعملأيلمغالاحتياطات

.الملوكتزعجأعمالأيةعملمنالأشقياءالعحالهؤلاءيمغوأن-92

وجميعالكاتبوسيصيلوسراثوموسقاماكزسسأرتاالملكرسائلقرئتوعندما-03

منكبيروجمعالخيالةمنفرقةومعهم،أورشليمإلىبسرعةواتجهواالباقونالحكام

بناءأعمال!وتوقفت،البناءأعصالييقونوبدأوا،عسكريةتشكيلاتفيالناس

.الفرسملكداريوسحكممنالثانيةالسنةحتىأورشيمفيالهيهل
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الثالثالإصحاح

بالأتوالالتفوهفيبعضعلىبعضهمللمفوقيجاهدونأشخاصثلاثة-4

الحكيمة.

الملك.حكمالىيرجعونواخيرا-9

.الخمرةقوةبشرحأولهمويقوم-18

ولأهلرعاياهلجميعكبرىوليمةعمل،الحكمسدةداريوسأستلمعندماوالالأ-ا

.وفارسميدياأمراءولجميعبيته

بلادإلىالهندبلادمنبخدمتهيقومونالذينالجيشوقوارالولاةجميعودعا-2

ولاية.وعشرونوسبعمائةعددهاولاياتمق،الحبشة

مخدعإلىدارلوسذهبثم،أوطانهمإلىرجعواوشبعواوشربواأكلواأنوبعد-3

ذلك.بعدبسرعةأفاقأنلبثماثمونام،نومه

بعض.معبعضهميتكلمونالشبابالملكحرسمنثلاثةهناللثكانعدها4-

سوفالاخرينمنأحكمجملتهتكونفالذىاجصلةيتكلممناواحدكللندع-5

.انتصارهعلىدلالةالعظيمةوالعطاياالهداياداريوسالملكع!يخلع

ذهبية،كؤوسمنويشرب،الأرجوانيةالملابسيلبسأنالعطاياهذهجملةومن-6

رأسهعلىولضع،الذصبمنخيولهاألجمةعربةولركبالذهبعلىولنام

ثمينة.بسلسلةرقبتهويطوقالفاخرالكتانغ!اء

وسوف،حكمةمنأوتيمابسببوذلك،دإريوسجانبإلىيجلسولسوف-7

."العم)"أبندارلوصيدعوه

.دإريوسوسادةتحتووضعوها،وختمهاجصلتهمنهمكلكتبذلكوبعد-كا

يسجلولسوفالكتاباتهذهأحدهميعطيهسوف،الملكينهضعندماإنهوقالوا-9

الأحكم.هيجملتهأنفارسأمراءمنأمراءوالثلاثةداريوسالملكيحكملمنالنصر

.،(الأقوىهي،)الخمرة:يقولالأولكتب-15

."الأقوىهو"الملك:يقولالثانيوكتب-11

وهو،الجحيعفوقالصدقولكن،الأقوىهن"النساء:يقولالالثوكمتب-12

."النصريحملالذي
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13

14

15

16

17

18

وا

02

21

22

23

فقرأها.إليهوسلصتالكتاباتهذهأخذتالملكأوقظعندماوالآن-

وبمارالجيشوقوادةوالولاوميديافارسأمرإءجميحالملكاستدعىوهنا-

الموظفين.

أمامه.الرسائلوقرئتللحكمالملكيالكرسيعلىالملكوجلس-

استدعيوهكذا.هـلعنوها(،اراءهمليشرحواالشبابدعوا"1:الملكفقال-

المجلس.ودخلواالشباب

الأولفبدأ،الكتاباتهذهفيبهتفكرونكنتممالنااعلنوا:لهمالملكفقال-

.الخصرةقوةعنقالالذيوهوبالكلام

منكلارتكابتسببإنها!وعظيمةزائدةالخمرةقوةهيكمالرجالأيها:فقال-

.للأخطاءيشربها

وعقلالعبدعقلوكذلك،سياناليتيمالطفلوعقلالملكعقلتجعلإنها-

الغني.وعقلالفقيرعقلوكذلك،ا!سيد

عنشيءأيالمرءيتذكرلاوهكذا،والمزاحالمرحإلىالمرءتفكيركلتحولوهي-

وديونه.هصومه

وتجعل،الحاكمأوبالواليولابالملكيباليلاالمرءإنحتىغنياالقلبوتجعل-

اعتار.بلابالأش!اءينطقالإنسان

ولا،وإخوانهلأصدقائهحبهالمرءينسىالرؤوسفيالخمرةحمياتدوروعندما-

أغمادها.منالس!وفتستلأنيلبث

آيهاوالانفعلوهقدكانوامايتذكرونلاالخمرةتأثيرمنيصحونعندماولكن-

ماعملعلىتجبرناالتيتلك،الأقوىهيالخمرةأنتعتقدونألاالرجال

تج.هذكرنا

.الكلامعنتوقفالكلامبهذاالأولالشابتفوهأنوبعد

الرابعالإصحاج

الملك.توةيوضحالثانيالشاب-أ

.النساءقوةعنالثالثويعلن-13

.الصدققوةوعن-23
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12

13

والأعقل.الأحكمبأنهللثالثالحكم-4

أورشليم.بناءلإعادهالملكمنرسائلعلى،لهكحكافأةيحصلويهذا-47

فعل.قدمالأخوانهويظهرالرببحمديسبحوهو-58

:يقولالملكقوةعنتكلمالذيالثانيالشاببدأوبعدها

هوفيهماوماوالبحرالبرفيوالحكمالسلطةيملكمنكلأليس:الرجالأيها

.؟الأقوىهوويكونالرجالجميععلىيتفوقأنالأجدر

هذهجميعسيدلأنهذلكمنأقوىفالملك،ذلكمنأقوىالملكفإنزلكومع

به.يأمرهمماكليفعلونوهم،عل!يهاالسلطةوله،الأشياء

لقتالأرسلهموإذااذلكيفعلواأنفعليهم،بعضابعضهميحاربو!أنأمرهمفإذا

.والأبرإجوالأسوإرالجبالولهدموايذهبواأنفعليهمعدو

كلجلبو!النصرصادفهمفإذا،الملكأوامريخرقونولا(هـلقتلونيقتلونفهم

اخر.شيءوكل،غائممنللمللتشيء

يحصدونعندمافهم،الحروبفيالعاملينغرللرجالبالشبةالحالوكذلك

للملك.الضرلةدفععلىبعضابعضهمويجبرونللملكيجلبونهاالغلال

بالعفو،أمروإذا،قتلوابالقتلأمرهمفإذا.واحدرجلإلاهوفماذلكومع

.عفوا

.يخربواأنفعليههمبالخرابأمرهموإذا،يضربواأنفعليهمبالضربأمروإذا

.يبنواأنفعليهمبالباءأمروإذا

.يعرسواأنفعليهمبالغرسأمرهموإذ!،يقطعواأدنفعليهمبالقطعأمروإذا

يأكلمضطجعأيريملافهوذلكوفوق،يطيعونهوالجيشفالشعبوهكذأ-

بالراحة.هـلتمتعويشرب

بأعمالهللقيامأحدالحراسةعنيتخلفأنيجوزولا،يحرسونهوالجميع-

أحد.أمرهيعصيأنيجوزولا،الخاصة

.؟الشكلبهذاالجميعيطيعهعندما،هوالأقوىالملكيكونلاكيفالرجالأيها-

شفة.ينتينبسلاوهو

هوهذاوكانالصدقوعنالشاءعنتكلمالذي:الثالثالرجلتقدموبعدها-

.بالكلاموبدأ()زوروبابل
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02

21

22

23

24

25

26

27

28

همالخمرةولا،الرجالمجموعولا،هوالعظيمالملكليسإنه:الرجالأيها-

أليستجميعاعليهمالسيطرةوله،هؤلاءجميعيحكمهوالذيفمن،المتفوقون

النساء؟.!ا

البرفييحكصونالذيالرجالوجميعالملكيحملناللواتىهنالنساءإن-

والبحر.

يخرجالتيالكرمةيغرسونبألذينواعتنينربيناللواتيوهن،هؤلاءجاءفمنهن-

الخمر.منها

المجديجلبناللواتيوهن،للرجالوالملابسالأرديةيصنعناللواتيوهن-

.الرجالوجدلماالنساءولولا،للرجال

إمرأةيحبأفلا،أخرىجيدةأشياءأيةأو،والفضةالذهبالرجلجمعوإذا-

.؟عطوفةجصيلةتكون

يتطلعونالأفواهفاغريالرجالترىأفلا،تقدمماكلعنالنظرصرفناوإذا-

الأشياءمنشيءأيأو،والفضةبالذهبرنجتهممنأكثربهاورغبة،إليهابلهفة

.؟الأخرىالجيدةالدنيوية

بامرأته.بشدةيتصسكولك!نه،وطنههـشرك،رباهالذيأباهيتركالرجلإن-

وطنا.ولاأماولاأبايتذكرولا،زوجتهمععمرهقضاءبفرصةيتمسكفهو-

وتشقونتتعبونأفلا،عليكمسلطاناللمرأةأنتعلموأأنيجبأيضاوبهذا-

.؟للمرأةعليهحصلتمماكلتسلمونوبعدها،وتكدحون

البحارعبروللإبحار،والسلبللنهبطريقهفيويسير،سيفهالرجليستل-

.نهاروالأ

الغنائمويغنموينهبيسرقأنوبعد،الظلامفيويسير،الأسودويصادف-

لمحبوبته.عليهيحصلماكليجلب

وأمه.أبيهمنأكثرزوجتهيحبفالرجلولهذا-

لأجلهن.العبوديةمرتبةإلىووصل،امرأةبسببعقلهفقدرجلمنكم-

بسببهن.الإثمفيووقعوأخطأهلكأيضاكبيروعدد-

نأالأممتخشىأفلا؟سلطتهفيعظيماالملكأفليس؟تصدقوفيأفلاوالان-

تلمسه.اومنهتقترب
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31
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34

35

36

37

38

93

04

41

بارتاكوسابنههيالتي،أبامىخليلتهبجوارجالساالملكأرىأفلاذلكومع-

الملك.يمينإلىتجلسهيفها،المحبوبة

أيضاالملكتضربثم،رأسهاعلىوتضعه.الملكرأسعلىمنالتاجوتأخذ-

.إليسرىبيدها

إذاأما،أيضاضحلتمنهضحكتفإذا،فاهفاغرابهايحدففالملكذللثومع-

حتىلهاوالتملقباسترضائهايبدأالملكفإن،منهواستاءتشئامضهأنكرت

الطبيعية.مجاريهاإلىالأموروتعوديتصالحا

.الأشياءهذهكلتصنعالتيوهي،الاقوىهيالمرأةتكونلاكيفالرجالأيها-

يتكلمبدأوهكذ!،بعضإلىبعضهمينظرونوأمراؤهورجالهالملكبدأعندئذ-

الحقيقة.عن

عظيمةفالأرض،أيضأعظيمةالحقيقةولكن؟قوياتالنساءأليستالرجالأيها-

إلىوترجعالسماءتذرعفهي،دورانهافيسريعةوالشحس،عاليةوالسماء

فقط.واحديومفيمكانها

جميعمنأقوكماوهي،عظيمةالحقيقةعليهوبناءعظيما؟هذايصنعمنأفليس-

.الأشياء

ترتجفالأعمالوجميعتباركهاوالسماء،الحقيقةنبغيجميعهاالأرضإن-

.أبداالباطلأمامهايصصدولاأمامهاوتهتز

وكذلك،أشرارالإنسانبنيوجمغ،شريراتالنساء،شريرالملك،شرالخمر-

طغيانهم.فييهلكونولسوف،الحقيقةمنشيءلديهموليس،شريرةأعمالهم

كلعلىوتتغلبتعيشفهي،الدهرأبدصامدةقولةوهي،باقيةفهيالحقيقةأما-

ضدها.شيء

وتمتنع،عدلهوبماتختصولكنها،للعطايالاj،للأشخاصقبوللا-بوجورها

أعمالها.يستحسنونالرجالوجميع،وشريرباطلهوماعن

فيوالجلالوالملكالفوةئمثلفهي،أحكامهافيظلمأوباطلهنالكوليس-

الحقحقة.رباللهفتبارك،العصورجميع

هيعظيمة:جميعاالناسصرخوعندها،الكلامعنالشابتوقفذلكعند-

.الأشياءكلفوقهيوقولة،الحقيقة

-171-http://kotob.has.it



ذكرتقدماغيرتريدماواطلب،لكبدامااسأل:لهوقالالمللثتكلمعندها-47

أحكمأنكوجدنالأننا،لكطلبأيلتلبيةاستعدادعلىفنحن،كتابكفي

عمي.بابنأدعوكوسوف،بجانبيأجلسلثولسوف،الجميعوأعقل

في،أورشليمتبنيبأنأقسمتهالذيقسملثتذكر:للملكالشابقالطعندئذ-43

مملكتك.فيالحكممقاليدبهاستلمتالذياليوم

جانبأ،قورشوضعهاوالتي،أورشليممنأخذتالتيالأوانيجميعترجعوأن-44

.هناكمكانهاإلىالأوانيويرجعبابليهدمأنأقسمعدما

خربأنبعدالأدوميونأحرقهالذيالهيكلبناءتعيدأنأيضاأنتأقسمتولقد-45

.يهوذامملكةالكلدانيون

هيهذهوإن،بتنفيذهأرغبوما،منكأطلبهماهذاإنالمولىالملكأبهاوالان-46

القسموذلك،قسمكتنفذأنأرغبولهذا،الكريمةنفسكمنتنغالتيالمكرمة

.السماءملكأمامأديتهالذي

لجميعليسلمهارسائللهوكتب،الابوقتل،الملكداريوسوقفعندها-47

مع،طريقهسلامةولضصنوامهفيسهلواأنفيوولاته،وقوادهالملكخزنة

أورشليم.لبناءمعهيذهبونسوفالذينجميع

يجلبو!بأنلبنانفىولمنوفينيقيةالمجوفةسوريةفيلقوادهرسائلالملكوكتب-48

المدينة.بناءفييساعدواأنيجبوأنهم،أورشليمإلىلبانمنالأرزخشب

يجوزلابأنهمملكهخارجإلىذهبواالذيناليهودجميعإلىكتبذلكوفوق-4فى

.بالقوةبيوتهميقتحمأدنأموالخازدنأوحاكمأوضابطأوواللأي

يجبالأدوميينوإن،الجزيةرفعمنمعفاةاليهوديقطنهاالتيالبلدانجميعوإن-05

.اليهودأملاكمنأخذوهاالتيالقرىيعيدو!أن

.بناؤهيحمحتىالهيكلبناءلإعادةسنولاوزنةعشرونيخصصأنيجبوإنه-51

،يومكلالمذبحعلىتحرقالتيالتقاديملتأمينسنولاأخرىوزناتعشرةومع-52

يوميأ.قرباناعشرسبعةيقدموابأنأوامرلديهملأن

وجميعهم،الشخصيةبالحريةيتحغالمدينةلبناءأورشليمإلىيغادرمنكلوإن-53

الذاهين.الكهنةوجميع،نسلهم
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54

53

56

57

58

5فى

06

61

؟6

63

بواجباتهمقيامهمأثناءالكهنةوأردية،بالتكاليفيختصبماأيضاوكتب-

الكهنوتية.

بناءبهينتهيالذياليومحتىلهمتعطىبأناللاهـليناكسحقاقاتعنوأيضا-

أورشليم.فياله!كل

وأجورأ.تعولفاتالمدينةعلىلحافظونمنجميعيعطىبأنوأمر-

أمرماوكل،لوحدهاقورشفرزهاوالتيبابلفيالموجودةالأوانيجميعوأعاد-

أورشليم.إلىبالذهابأنفسهمهؤلاءيكلفبأنب!عطائهقورش

أورشلميمباتجاهالسماءإلىوجههرفع،الشابالرجلهذاذهبعندماوالان-

.السماءملكالربباسموسبح

.عبدكوأنا،لكالمجد،لدنلثمنوالحكمة،عندكمنالنصر:وقال-

آبائناإلهيالكوالامخنانالشكرأقدموأنا،الحبهمةوهبتنيالذيأنتفلتتجارك-

ولين.الأ

بماإخوانهجصيعأخبرحيث،بابلإلىمتجهاوذهبالرسائلأخذوهكذا-

حصل.

لهم.وأتاح،الحريةوهبهملأنهالأولينابائهمرب،الرببحمدالجميعوسبح-

عيادالأأقامواوقد،الرباسميحملالذيوالهيكلأورشليمولباء،الرجوع-

.أيامسبعةلمدةوالموسيقى

الخامسالإصحاح

.رجعواالذينوعدداليهودأسماء-2

مكانه.فيالمذبحوضع-05

الهيكل.أسس)رساء-57

الوقت.لبعضالعملاعاتة-73

ليذهبوالأسباطهمطبقأالأسرمنالرئيسينالرجالباخئيارشرعذلكوبعد-ا

ومواشيهم.وإمائهموعبيدهموأولادهموبناتهمزوجاتهمصحبةراحلين

الاتالااومعهم،سالمينأورشليمحتى،فارسألفدارلوسمعهموأرسل-2

.والناياتوالدفوفالموسيقية
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ويصاحبونهم.هعهمهؤلاءجعلوقدإخوانهمجميععزفوقد-3

رؤوسهمبعد،أسباطهمبينلأسرهمطبقاذهبواالذينالرجالأسماءهيوهذه-4

المتعددين.

،ساراياسوابن،يوسيديكبنيسوع:هارونوابن،ف!ينيسوأبناء،الكهنة-؟

ومن،فارسأقاربومن،داودبيتومن،سالاثيلوأبن،زوروبابلبنولاكيم

.يهوداسبط

لحكمهالثانيةالسنةفيالفرسملكدأرلوسأمامحكمةكلهبكلامتكلموالذي-6

الأشهر.أولوهو،نيسانشهرفي

حملهموالذين،غرباءعاشواحيثالسبيمنرجعواالذينالهودأسماءوهذه-7

بابل.إلىنصرنبوخذ

إلىرجعرجلوكل،الأخرىأليهوديةمشاطقوإلى،أورشليمإلىهؤلاءورجع-8

،ورشصياس،وزكريابخيمياسيسوعومعازوروبابلمعاتوأالذينوهم،مدينته

وروميوس،ورلليوسوأسفاراسوس،وبيلساروسوخيوسومارد،وإينوس

مرشدوهم.ناوبآ

واثنين،وسبعينومائةألفينفوروسوأبناء،وحكامهم،الأمةمنعددهموكان-9

واثنين.وسبعينأربعماثةسافاتوأبناء

وستة.،وخحسينسبعمائةارس!وأبنأء-15

عشر.واثنيوثمانمائةألفينمابفاثوأبناء-!ا

وأربعينتسعمائةزاثيوأبناء:وأربعةوخحسينومائتينألفأعيلاموأبناء-12

وثماية:وأربعينستمائةبانيوأبناء:وخمسةسبعمائةكوربيوأبناء:وخمسة

ومائتينإلافثلاثةساداسوأبناء:وثلاثةوعضرينستمائةبيبائيوأبناء-13

واثنين:وعشرين

وأبناء:وستةوستينألفينباغويوأبناء:وسبعةوستينستمائةأدوينكاموأبناء-14

وأربعة.وخمسينأربعمائةعدين

عشرلناتثلاثوأقلتاسسيلانوأبناء:واثنينتسعمائةتيريزياسأوأبناء-15

واثنين.وثلاثينأربعمائةعزروانوأبناء:وسبعة
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03

31

ثلاثمائةباساوأبناءةواثنينثلاثينآروموأبناء:وواحدامائةأنانياسوأبناء-

وأئنين:مائةغرنفوريثوأبناء:وثلاثةوعثمرلن

وثلاثة:وعشرلنمائةبثلبومونوأبناء:وخمسةإلافثلاثةمييرسوسوأبناء-

منوهم:وثمانيةوخحسينمائةأناثوثومن:وخمسةخحسيننيتوفاهومن-

ثنين:واأربعينبيثساموس

وأربعينسبعمائةوبيروثكافيراومن:وخمسةعشرينكيريامثيريوسومن-

سبعمائة.بيراومن:وثلاثة

ستمائةوغابديسكيراماومن:واثنينوعشرينأربعمائةوأميديواكادياسومن-

:وواحد!وعثرلن

وأبناء:واثنينخمسينبيتأوليوسومن:واثنينوعشرينمائةماكالوفومن-

وستة:وخصسينمائةنيفيس!

مائتينأريحاوأبناء:وخمسةوعشرينسبعمائةوأنوسكالامالوسوأبناء-

وخمسة:

وثلاثين:وثلاثمائةالافئلاثةأنأناسوأبناء-

وسبعينتسعماءةسيناسيبأبناءبينومن:يسوعوابن،ييدوأبناء:والكهنة-

واثنين:وخمسينألفاميروثوأبناء:واثنين

عشر.وسبعةألفاكرميوأبناء:وسبعةوأربعينألفافارساردنوأبناء-

وأربعة.سبعينوسودياسوبانوسوكادميلييسوأبناءواللاويون-

وثمانية.وعشرينمائة:أسافأبناءالمقدسونوالمرتلون-

تيتا،وأبناء،داكوبيوأبناء،طالمونوأبناء،ياتالوأبناءسالومأبناءوالحمالون-

وتسعة.وثلائينمائةجميعهمساميوأبناء

وأب!اء،سيرإسبناءوأطابوتوأبناء،عشيفاوأبناء،عيساوأبناءالهيكلوخدم-

غرابا.ءبناوأنابالابناءوأ،لياسفابناءوأ،سود

بناءوأ،يسوباءبناوأ،باغاأءبناوأ،بسيتاءبناوأ،وتاأءبناوأ،كواأءباوأ-

.ورجيدءبناوأثو!كاءبناوأ،نعنا

،غازيراءبناأو،سحباتشاءبناأو،نولياءبناأو،نيسادءبناأو،عيروسءبناأو-

بناءأوناعساءبناأو،يبسطاءبناوأ،رازاعاءبناوأ/فينيسءبناوأ،عزياءبناأو
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41

42

بناءأو،عشورءبناأو،عسيفاءنجاأو،كوبأءبناوأ،نفيسيءبناأو،نيميا

.لوتزابااءبناأو،كيمرافا

،ثومويءبناأو،عسيريرءبناأو،ركوستشاءنجاأو،كوثاءبناأو،اميدءبناأو-

عطيفة.ءبناوأ،س!ثناءبناأو

وأبناء،جيليوأبناء،فارارياوأبناء،عزافيونوأنجاء،سيمانخدموأبناء-

سلفيث.ءبناوأ،ئيلعسدأءبناوأ،لوزون

،سسحاماءبناوأ(ئيروساءبناوأ،بيساءبناوأ،فكارلثءبناوأ،جياهاءبخاوأ-

باءأو،يسدورباءبناوأ،عفيراءبناوأ،صوباءبناوأ،وسعدءبناوأ،رغاءبناأو

.علومءبناوأ،تسبا

واثنين.وسبعينثلاثماثةكانواسليمانخدموأبناء،الهيكلكهنةوجميع-

.وعالارتشاراآثالاريقودهموثيليرساسثيرميليثمنجاءواوالذين-

كانواإنولاأصولهمولاعائلاتهميعينواأنلستطيعوالمالذينبعضوهنالك-

واثنين.وخمسينستمائةنيكودانوأبناء،بانوابن،لادانأبناء:إسرائيلمن

وأبناء،عدياأبنأء:ولوجدو!ولمالكهنوتيةالوظيفةاغتصبواالذينالكهنةومن-

ونال!،بيرقللوسبناتإحدىوهيعوغيامنتزوجالذيعدوسوأبناء،عكوز

اسمه.مناسمه

خذفت،يجدوهاولمالسجلاتفيهؤلاءأقاربأوصافعنفتشواوعندما-

كهنوتية.وظيفةيمارسونالذينبينمنأسماؤهم

المقدسةالقضايافييشاركواأنلهؤلاءيمكنلاإنه:وآئاهـلاسبخمياسقالوقد-

.العقيدةعلىالمحافظةمعوالصدقبالتقوىيتهسمأعظمكاهنهالكيظهرخى

عحثرةالثانيةفيكانواالذينمنابتداءألفاأربعينالإسراثيليينعددكانوهكذا-

وللاثمائةألفينعددهمبلغالذينوالإماءالعبيدعنفضلأفصاعدأالعمرمن

وستين.

وسبعة:وأربعينوثلاثمائةآلافسبعةووصيفاتهمعبيدهمعددبلغوقد-

وخحسة.وأربعينمائتينوالمرتلاتوالمرتلون
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منوستةوثلاثونإلافوسبعةالجما!منوسبعةوثلاثونأربعمائةمعهموكان-43

وعشرونوخصسصائةالافوخمسة،البغالمنوخمسةوأربعونومائتانالخيول

الجر.حيواناتمنوخمسة

بناءيعيدواأنالاسرزعماءبعضأقسمأورشليمهيكلإلىوصلواوعندما-44

مقدرتهم.حسبمكانهفيالهيهل

وخمسةالذهبمنرطلألفللعملالمفدسةالخزينةتصرفتحتيضعو!وأن-45

كهنوتي.رداءومائةالفضةمنالاف

وكذلك،وريفهاأورشليمفيوالشعب،واللاودونالكهنةسكنوهكذا-46

قرلته.إلى،إسراثيليكلورجع،والحمالونالمرتلون

إسرائيلبنيمنشخصكلاستقروعندما،السابعالثهرحلولاقتربوعدما-47

البوابةأمامالعراءالأرضفيواجتمعوا،وعزيمةبتصميمجميعاهبوا،مكانهفي

.الثرقاتجاهكانتالتيالأولى

صلاثيلبنبابلwiزومعهمالكهنةوإخوانهيوصديقبنيسوعوقفوعندها-48

إسرائيل.ربمذبحعدواوأنهخواوإ

.الربرجلموسىكتابفيأتىلمأطبقاعليهالمحروقةالأضحياتلتقديموذلك-4فى

لأنمكانهفياهذبحاونصبوا،الأخرىالأمممنغفيهرجمعحولهماجتمعوقد-05

طبقاالأضحياتوقدموا،وتظلمهمتعاريهمكانتالمجاورةالبلادأممجميع

.ومساءصباحاالربباسمالتقاديموأحرقو!،للزمن

وقدموا(ال!ثريعةبهأمرتماوفقالعهدخيمةبعيدأيضأاحتفلواوقد-51

المناسب.بالشكليومياالأضحيات

شهرحلولوعندالسبتواضحيات،والتعبدالقرابينب!تقديمإستمروأذلكوبعد-52

المقدسة.الأعيادوجميع،جديدقمري

فيالأولالوممنابتداءالأضحياتبتقديمبدأللربنذرانذرقدكانمنوكل-53

بعد.بناؤهيتملمالربهيكلأنمع،السابعالشهر

رضىبكلوالشراباللحملهموقدموا،والنجارينللحجارينالنقورودفعوا-54

وبئاشة.
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62

63

64

65

66

67

كانتوالتي،لبنانمنالأرزأشجارلجلبوصيداصورإلىالعرباتوأرسلوا-

.الفرسملكقورشلأوامرطبقاوذلك،جوبيمرسىإلىطافيةتجلب

بدأأورشليمفيالربهيكلإلىدخولهمبعدالثانيوالشهرالثانيةالسنةوفي-

الذيناللاويينالكهةمنوإخوانهميوصديقبنويسوعصلاثيلبنزوروبابل

الأسر.منوخرجواأورشليمإلىوصلوا

السنةمنالثانيالشهرمنالأولاليومفيالرببيتأسسبإرساءبدأوالقد-

أورشليم.وإلى،إليهوديةإلىوصولهمبعدالثأنية

بمراقبةعاماالعشرينعمرالواحدمنهمتجاوزالذيناللاولينإلىعهدواوقد-

معمديابونوأبناء،أخوهوكادميل،وإخوانهوأبناؤهيسوعوقفوبعدها،العمل

واحدوتصميمبقلباللاويينوجميعوإخوانهمأبنائهممعإليادونبنيهوراأبناء

.الربهيكلالعمالبئوهكذا،الرببيتبناءإتمامفيوالتقدمالعمللمتابعة

والأبواقالموسيقةالآلاتومعهم،بأرديتهمصفوفاواصطفواالكهنةوقفوقد-

.الصنوجعسافأبناءمعوكان

إسرائيل.ملكداوودشرعكماوذلك،الربوتشيحالشكرأناشيدرتلواوقد-

إسرائيلوعظمتهبرحمتهشمللأنه،للربتسابيحعاليةبأصواتأنشدواوقد-

الأبد.إلى

أناشيدينشدونعاليةباصوإتوصرخواالأبواقبنفخجميعهالشعببدأوقد-

.الرببيتلإحيائهللربالشكر

البيترأواالذينأسرهمورؤساءواللاويونالقدماءالكهنةاستقبلوكذللث-

.والصراخبالبكاءالحادثهذااستقبلوا،بناؤهيعادالقديم

.الأبواقينفخونكانواالذينمعالكثيرينصراخعلاولكن-

فقدذللتومع،والنحيبالبكاءلشدةنظراتسمعالأبوإقنفخأصواتتكدولم-

بعيد.منالأصواتوسمعتمدهشبشكلالجموعأصواتخرجت

يعلموالكيأتوالأصواتهذهوبنيامينيهوداسبطأعداءسمععدماوهكذا-

.الأبواقوهذهالأصواتهذهسب!ب

هيكلالهيكلببناءشرعواقدالأسرمنعادواقدالذينأولئكأنلاحظواعندها-

إسرائل.رب
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73

إننا:لهموقالواالعائلاتزعيموإلى،ويسوعزوروبابلإلىتوجهواولهذا-

معكم.البناءفينشتركسوف

زمنمذالأضحياتلهونقدمونطيعهربكمنحترممعكمهوالحالكمالأننا-

.الأرضهذهإلىجلبناالذيالاشوريينملكعزبازارلث

تشاركوناأنيجوزلا:الإسرائيليةالأسرزعيمولسوعزوروبابلأجابهمعندها-

.الرببيتبناءفي

.الفرسملكقورشبهأمرلماطبقانبنيسوففقطنحنبل-

ولفايقونهميهوذاسكانعلىيثقلونكانواالذينالبلادفيالوثن!ينولكن-

الهيكل.بناءأعاقوا

بذلكوأعاقواوشغباضطراباتمنسببوهوماسريةمؤامراتمنحاكوهوبما-

الحكم.داريوساستلاممنسنتنحتىوزلكقورشحكمطيلةالهيكلبناء

السادسالإصحاج

الهيكل.لبناءالشعبهمميستنهضونالأنبياء-أ

.البناءياعاقةدرايوسلإقناعمحاولاتحصول-8

الكلمة.معنىبكلبالعملالإسراععلىحثالعكسعلىولكنه-27

)عاقته.يحاولونكانواالذينوهدد-32

عدوبنوزخاريوساغيوسالنبيانقامداريوسلحكمالثانيةالسنةوفيإلان

إسرائحل.ربباسمأورشيموفي،اليهوديةفياليهودبينبالتنبؤ

فيالرببيتببناءاوبدأيوصديقبنولسوعصلاثيلبنزوروبابلوقفوبعدها

يساعدانهما.الربنبيامعهماوكان،أورشليم

بوزانيسصاثراومعهوفينيقيةسوريةواليسيسنيسرإليهموصلنفسهالوقتوفي

لهم:وقالاورفقاؤهما

،الأخرىالأشياءهذهكلوتنجزون،السقفوهذاالبيتهذاأنئمتبنونمنبإذن

.؟الأعمالبهذهيقومونالذينالعصالهؤلاءهمومن

الربلأنوذلك،العطفيستدرواأنإسرائيلبنيشيوخاستطاعفقدذلكومع

الأسر.ببلاءأصابهمالذيهو
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بخصوصهمدارلوسإلىإخباريةوصلتحتىالبناءعنإعاقةأيةتحدثولم-ل!

.داريوسعليهاوأجاب

وصائراوفييقيةسوريةواليسيسنيسأرسلهاالتيالرسائلعننسخةوهاكم-7

وأرسلوهاكتبوهاالتيالرسائلوهي،وفينيقيةسوريةحكامورفاقهمابوزانيس

التحية:بعددأريوسالملكإلى:داريوسإلى

فوجدناأورشليعمدينةإلىودخلنايهوذابلادإلىأتي!ناقدأنناالملكسيدناليعلم-!

الأسر.فيكانواالذيناليهودشيوخالمدينةتلكفي

المكلفة،المنحوتةبالحجارةمبني،وجديدعظيمبيتوهوللرببيتايبنونوكانوا-فى

.الجدرإنعلىالخشبألواحوضعتوقد

مصحوبوباجتهادبتقدمبالعملويقومون،الكليةبالسرعةالعملباشرواوقد-15

بالفخر.

."؟أسسهوتضعونالبيتهذاتبنونمن)،بأمرةالشيوخهؤلاءسألناوعندها-11

الرئيسين،العاملينأسحاءإعطاءمنهموطلبنا،كتابةإعلامكمفيرغبناولذلك-12

كتابة.الرئيسيةالشخصياتأسماءإعطاءمنهمطلبناكما

.والأرضالسمواتخلقالذيالربعبيدإننابقولهمأجابوناولكنهم-13

.البناءأنهىالذيالأقوياءالعظامإسرائيلبنيملوكأحدبناهفقدالبيتهذاوأما-14

برالربأمامأذنبواوعندما،عليهموحنق،الربأباؤناأغضبعندماولكن-15

بابلملكنصرنبوخذعليهمأرسلالسماءفيهوالذيإسرإئيلبني

والكلدانيين.

بابل.إلىأسرىالشعبوحمل،وأحرقه،البيتهدمالذي-16

بابل،وفيالبلادفيالحكمقورشالملكبهااستلمالتيالأولىالسنةفيولكن-17

البيت.هذاببناءالملكهذاأمر

والتي،أورشليممنالبيتمنأخذتالتيوالفضيةالذهبيةالمقدسةالأوانيأعادوقد-اة

ثايةمرةقورشالملكأعادهاجصيعهاهذه،هيكلهفيوضعهاقدنصرنجوخذكان

.بتاروسساناالحاكم!مالى،زوروبابلإلىوسلمتبابلهيكلمنوأخرجها

مكانس!يبهنهىالذيأورشليمهيكلإلىهـلعيدهاالأوانيهذهكليحملأنوأمره-91

القديم.الهيهل
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24

25

27

28

92

in

فيالرببيتوأرسىالمكانهذاإلىنفسهبساروسساناحضروعندها-

بعد.ينتهولمالبناءقيدفيوهوالآنحتىالزمنذلكومن،أورشليهم

الأمر.هذاعنللتحريقورشسجلاتفلتفتشالملكركبإذاوالان-

قوريشأمرعلىبناءحدثقدأورشليمفيالربهجكلبناءأنوجدوإذا-

ذلك.إعلامنانرجوهأيضاموافقاالمللثسيدناكانهـاذا،وموافقته

فيوجدوهكذا:بابلسجلاتفيبالبحثأمرأدارلوسالملكأصدرعندها-

القضايا.هذهعليماسجلتمدرجميديامقاطعةفيإكباتاناقصر

فيالربلتباءبإعادةالملكهذاأمر،قورشحكممنالأولىالسنةفي-

.المستمرةالدائمةالنارإضرإممعالقرابينيقدمونحيثأورشليم

صفوفثلاثةمع،ذراعاستينوعرضه،زراعاستينال!بيتهذاعلويكونوأن-

ستؤخذالبناءنفقاتوأن،الجديدالخشبمنواحدوصف،المنحوتةالحجارةمن

.قورشالملكبيتمن

نبوخذأخذهاالتيوالفضةالذهبمنالمصنوعهالربلبيتالمقدسهالأوانيوإن-

الذيالمكانإلىترجعأنينبغي،بابلإلىوجلبهاأورشليمفيالهيكلمننصر

فيه.كانت

بوزانجاسوصاثراوفينيقيةسورلةحاكمسيسنيسيهتمأنأيضاأمروقد-

فييدخلوابألايهتمواأنوفينيقيةسوريةفيحكاماعيواوالذينورفقاؤهما

وشيوخيهوذاوحكامالربعبدلزوروبابليسمحواأنبل،المكانهذاشؤون

.المكانذلكفيالربيتيبنواأناليهود

الأسرفيكانواالذينبمساعدةيهخصواوأن،بكاملهالبناءيتمأنأيضاأمرتوقد-

.الرببيتبناءينتهيحتى(بجذيةاليهودمن

هؤلاءإلىتسلم،وفينيقيةالمجوفةسوريةجريةمنشطراعنايةبكليعطواوأن-

والكباشالثيرانمن:الوإليزوروبابلإلىأي،للربالأضاحيأجلمنالرجال

.لخرافوا

سنةكلالعملزلكيستمروأن،والزيتوالخمروالملحالقمحلهميعطىوأن-

يوما.عليهميصرفوأن،الهيكلفيالكهنةلوجودطب!قاتساولأو،إبطاءدون

-ا8ا-
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الملكليحفظ،علاهفىالربإلىوالأضاحيالقرابينتقديميمكنحتىوذلك-31

أرواحهم.إنقاذلأجلبالصلاةيقومواولكي،وأبناءه

منتقتلعأنأعلاهذكرمماشيءبأييتهاونأويخرقمنكلبأنأيضاأمروقد-32

الملك.لمصلحةأملاكهجميعوتصادرعليهاويشنقشجرهبيته

بناءلإعاقةيداتمذأمةكلومنملككلمنينعقمسوفعلاهفيالربوإن-33

أورشليم.فىالربهيكل

.واجتههاددقةبكلالأوامرهذهتنفذأنوقضيت(هذارسمتالملكداريوسأناإنني-34

السابعالإصحاح

.البناءأعمالتقدمفييساعدونوالاخررنسيسنش!-أ

وتكرشط.الهيكلبناء-اتمام5

الفصح.عيدعلىالمحافظة-15

ورفقاؤهمابوازنيسوصاثراوفينيقيةسوريةحاكمسيسنيسخضعذلكعند

.دإرلوسالملكلأوامر

الهيكلوسدنةاليهودشيوخومساعدةالبنأءعلىالإشرافبأمراضطلعواوقد

.أهتحامبكل

النبيالن.)زكريا(وزخاريوسأغيوستنبأكمابنجاحالعملتقدموهكذا

،قورشوبموافقة،إسرائيلإلهالربلأوامرطبقاالأشياءهذهجميعأنهواوقد

.فارسملوكاكزرسسوأرتاوداريوس

منالسادسةالسنةفيآذارمنوالعشرينالثالثفيالمقدسالبيهتبناءتموهكذا

.الفرسملكدارلوسحكم

وممنالأسرفيكانواالذينمنوغيرهمواللاويونوالكهنةإسرائيلبنوعملوقد

موسى.كتابفيكتبكماإليهمأضيهف

كبشومائتيثورمائةقدمواالربلخدمةالهيكلبتكريسالاحتفالىوعند

حمل.وأربعمائة

لعددطبقاالإسرائيليينجميعزنوبعنتكفيرأالماعزمنرأسأعشرواثني

إسرائيل.فيالرئيسيةالأس!باط
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خدمةفيومراتبهملقراباتهمطبقاأرديتهمفىواللاولونالكهنةاصطفوقد-9

.بابكلعلىالحجابووقف،موسىلكتابطبقاإسرائلربالرب

منعشرالرابعاليومفيبالفصحالأسرفيكانواالذينإسرائلبنوواحتفل-01

ولتكرش!هم.واللاويينالكهنةلحساباتطبقاالأولالشهر

جميعأمكرسيناللاهـلونكانبلمكرسينالأسرفيكانواجمعمنيكنولم-11

بعض.معبعضهم

ولإخوانهم،الأسرفيكانمنجميعلأجلبالفصحهؤلاءأحتفلوهكذا-12

ولأنفسهم.،لكهنةا

الذينأولئلثحتىأكلبللاالأسرمنرجعواالذينإسرائيلبنوأكلوقد-13

.الرببمرضاةواكتفواالأرضعلىالبغيضةالبشرأعمالبسببوانزوواانفصلوا

.الربأمامبحبوراحتفلواوقد،أيامسبعةمدةوالفطيرالخبزبعيداحتفلواوقد-14

مكانتهمهـلعززيقويلكيلمصلحتهمآشورملكنوايأقلبقدالربفإنولذلك-15

إسرائل.لربتمجداعملوهاالتيالأعمالفي

الثامنالإصحاح

.بالبناهالملكاوامريجلبايسدراس-أ

الأوامر.عننسخة-2

عددهم.وكذلكمعهأتواالذينالأشخاصأسماءعنيعلنايسدراس-28

رحلته.وعن-61

شعبه.وذنوبخطاياويندب-71

.الأجنبياتزوجاتهممنيتخلصوابأنيقسمواانالكهنةويجبر-69

بنساراياسبنايسدراسأتىالحكمأركزرسسأرتااستلموعندماهذاوبعد-ا

.سالومبنهلشي!اسبنعزرياس

سافياسبنزإراياسبنميرعوثبنإيزلاسبنعمارياسبنش!يتوببنصادوقابن-2

للكهنة.رئيساوكالطهارونبناليعازربنفينيسبنأبيسومبنبوكاسابن
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15

12

13

بشرلعةتاماإلماماملماوكالن،بابلمنخرجعندماكاتباهذاايسدراسكانوقد

أسرائيل.ربلهأعطاهاالتيموسى

العظمة.طلباتهوفيالنبلطلعتهفيوجدلأنهالملكاحترمهوقد

المقدسينالمرتلينومن،اللاولينالكهنةمنإسرائيلبنيبعمقمعهخرجوقد

أورشليم.إلىأتجهواكلهمالهيكلوسدنةالحمالين

هذهكانتالخامسالشهروفياكزرسيسأرتاالملكحكممنالسابعةالسنةوفي

اليومفيبابلمنرجعوألأنهم،أورشليمإلىلرجوعهمالسابعةالسنةهيالسنة

التيالمصونةالرحلةلملكطبقاأورشليهمإلىووصلوا،الأولالشهرمنالأول

.الربلهمسهلها

الشريعةمنشيءأيين!لمفهو،ومهارتهبفطتهيمتازكالأايسدراسلأنوذلك

.والأحكامالقوإنينالإسرائيليينجميععلمبل،وأوامرالرب

ايسدراسإلىوأرسلهاالملكاكزرسيسأرتاكبهاالتيالأوامرمننسخةوفي

يلي:كماهيالربشريعةالحشريعةوقارئالكاهن

،الربشريعةالمضريعةوقارئالكاهنايسدراسإلىاكزرسيس!أرتاالملكمن

تحية:

منكلذهابأسهلأنأمراأصدرتلقد،مودتيعليكمأسبغأنقررتأنبعد-

معك.أورشليمإلىمملكتنافييقطنونالذينواللاويننوالكهنةاليهودأمةمنيرغب

ذلكوجدتأنبعدوذلك،معكفليرحلالذهابفيرغبةلديهمنفكك-

السبعة.وأصدقائيمستشارياسحشارةبعدمناسبا

شريعةتقتضيهحسبماوأورشليماليهوريةامورفيالنظرمنهؤلاءليتمكن-

.الرب

نذرتهاقدالتقدماتوهذهأورشليمإلىإسرائيلربإلىالتقدماتيححلواوأن-

بابلبلادفيالموجورةوالفضةالذهبجميعليحملوأوكذلك،وأصدقائيأنا

أورشليم.ربإلىويقدموها
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14

15

16

17

!ا

فىا

02

21

22

23

24

25

26

فيإلههمالربهيكلإلىيحملسوفماإلىوبالإضافةأيأيفاذلكومع-

يختصوماوالخرافوالأكجاشوالثيرانوالذهبالفضةتجمعأنيجب،أورشلحم

ولتعلق.بها

إلههممذبحعلىللربالأضحياتتقديميمكنحيتالبلادإلىهذهكلتحمل-

أورشليم.فيالموجود

ربكم.لإرادةطبقايكونسوفوالذهببالفضةهـاخوانكأنتتفعلونهسوفوما-

فيالهيكللاستعصالسكون،لكمتعطىسوفالتيالمقدسةوالأوإني-

.هناكالربأمامتضعونهاوسوف،أورشليم

ألملك.خقشةمنلكميعطىسوفالربلهيكلغتاجونهشيءكلوإن-

كلأنوفينيقيةسوريةفيالأموالخزنةأمرتقدإكزرسيسأرتاالملكأناوإنني-

يجب،علاهفيالربشرلعة،الشريعةقارئالكاهنايسدراسولحتاجهيطلبهما

.إبطاءدونيعطىأن

القمحمن"كر،(مائةمقداروكذلك،فضةمنوزنةمائةإلىالمبلغيصلوأن-

.الأخرىالأشياءمنوكثحرالنبيذمنقطعةومائة

ينزللاحتىالربرضالنيلبإتقانالربشريعةحسبالاشياءهذهكلولتتم-

أبضائه.علىولاالملكمملكةعلىغضبه

الكهنة،منكالأنوعأيمنأتاوةأيةأو،ضريبةأيةتتقاضوابألاأيضاوأمركم-

يخدمإنسانأيأوالهيكلسدنةأو،الأنبياءأو،المقدسينوالمرتلينواللاويين

عليهم.شيءأييفرضأنإنسانلأيول!ش!الهيكل

يقومواحخىالربحكمةحسبالقضاهتنصبأنعليكايسدراسياوأنت-

وأما،الربشريعةيعلمونالذينمنوفينيقيةسورلةجميعفيالقضاءبأعمال

تعلمهم.أنفعليكيعلمونلاالذين

عقابايعاقصأنيجبالملكسلطةوعلى،الربشريعةعلىيعتديمنكلوإن-

السجن.أوماليةغرامةكدفعأخرىعقوبةأيةأم،بالموتكانسواءصارما

الذيالأولينأبنائناربالرباسمفليتبارك:الكاتبايسدراسقالوعندها-

أورشليم.فيبيتهيمجدلكيالملل!قلبفيالعطفهذاكلأودع

ونبلائه.وأصدقائهومستشارلهالملكأمامأكرمنيوقد-
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27

92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

43

44

45

والذهابلمصاحبتيإسرائيلمنرجالاوجمعت،الرببعونتشجعتوهكذا-

معي.

أثناءبابلمنمعيذهبواالذين،لأسرهموفقاوالأعيانالزعماءهموهؤلاء-

اكزرسيس.أرتاالملكحكم

بنلتؤسداودأبناءومن:غمايل:إيثامارأبناءومن،غيرسون:فينيسأبناءمن-

.سيثينياس

رجلا.وخمسونمائةومعهزكريا:فرلزأبناءومن-

رجل.مائتاومعهزاراياسبنإيلياوناس:مآبباهاثأبناءومن-

عدين:ابناءومن،رجلثلاثمائةومعهجيزيلوسبنسيثياس:زاثويأبناءومن-

رجلآ.وخمسونمئانومعهيوناثانابنأوبيث

رجلا.سبعونومعهغوثولياسبنجوسياسعيلامأبناءومن-

.رجالوعشرةعشرلناتثلاتومعهميخائيلبنزراياسصافاتياسأبناءومن-

رجلأ.عشرواثنامائتانومعهجيزيلوسبنأبادياس:جوابأبناءومن-

رجلأ.عشريناتوثلاثمائةومعهجوسافياسبنعاليصوث:بانيدأبناءومن-

.رجالوثمانيةعشرونومعهبيبايبنزكريا:بابيأبناءومن-

.رجالوعشرةمائةومعهأكاتانبنيوهانيس:أستاثأبناءومن-

،وساماياس،ولوئيل،ايليفاليت:أسماؤهموهذه،الأخيرادونيكامأبناءومن-

رجلا.شعونومعهم

رجلا.سبعونومعهاستالكوروسبنعوفي:باغوأبناءومن-

نصبناحيثثيراسيدعىنهربجانببعضمعبعضهمهؤلاءجمعتوقد-

أحصيتهم.وبعدهاأيامثلائةمدةخياما

.لاويأوكاهنأيبينهمأجدلمعندماولكن-

.وماسمانوايدويلأليعيزرواستدعيتأرسلت-

وهموموسولامون،وزكرلا،ويوناثانوناثانويوريباسوماماياس،وألناثان-

.والعلصاءالمرموقينالرجالمن

الخزينة.عنمسؤولأكانالذيالقائدساريوسمعيتكلمواأنوآمرتهم-
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رجالامعناليرسلواالمكانذلكوخزنةوإخوانهداديوسمعيتكلمواأنوأمرتهم-46

.الرببيتفيالكهنةبعمليقومون

إسرائيل:بنليفيبنموليأبناءمنأكفاءرجالالناجلبواالقديرالربوبقدرة-47

عشر.ثمانيةعددهموكانوإخوتهوأولادهأسيبياس

وكانواوأبشاؤهمتثنونيوسأبناءبين،أخو!وأوسياسوأنوسعصيباوكذلك48-

ع!ثرين.

وكاناللاهـلينلخدمةالأكفاءوالرجال،داودنصبهمالذينالهيكلخدمومن-94

أسماؤهم.بينتوقد،وعشرينمائتينالهيكلخدمعدد

والذينلناميمونةرحلةيهبناحتىالربلمرضاةالشبابأمامصيامانذرتوهناك-05

ومواشينا.ولأبنائنا،معناكانوا

الحرسوبعضوالفرسانالمشاةبعضالملكمنأطلبأنخجلاكنتفلقد-51

خصومنا.منلحمايتنا

يتبعونالذينأولئكلحمايةكافيةتكونالربقوةأنللمللثذكرناقدكنالأننا-52

مساعيهم.كلفيودعمهممرضاته

فضلهعممقدأنهووجدنا،الأشياءهذهبخصوصالربإلىتوسلناثانيةومرة-53

عينا.

منوعشرةوأسانياسسايسبر:الكهنةزعماءمنعشراثنيفرزتوعندها-54

معهم.إخوانهم

الرببيتتخصالتيالمقدسةالأوأنيوسلمتهموالفضةالذهبلهمووزنت-55

إسرائيلءبنيوجميعوالأمراءحاشيتهورجالالملكإياهاسلمنيوالتي

الفضةمنوزنةوخمسينستمائةوسلمتهموالفضةالذهبوزنتوعندما-56

ذهب.وزنةومائة(وزنةمائةزنتهافضيةوأواني

يلمعكانالذيالنحاسمنوعاءعشروأئنيالذهبمنوعاءوعشردن-57

كالذهب.

،الربأمامالتقوىمنعاليةدرجةعلىكنتماكلاكماإنكعا:لهموقلت-58

أبائنا.ربللربنذورهيوالفضةوالذهبالمقدسةوالأوإني
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واللاويينالكهةرئ!شرإلىئسلماهأحتىواحفظاهاوإحرساهاالأشياءهذهراقبا-5فى

.الرببيتمقاصيرفيوضعوهاأورشليمفيإسرائيلفيالأسروأعيان

إلىأورشليمإلىوالأوانيوالفضةالذهبواللاويونالكهنةأوصلوهكذا-06

.الربهيكل

،الأولالشهرمنعشرالثانيإليومفيثيراسنهرجانبمنرحلناوبعدها-61

حماناوقد،دومامعناكانتالتي،القويةالربيدبعونأورشليمإلىودخلنا

أورشليم.إلىدخلناوهكذ!رحلنناأولمنابتداءعدوكلمنالرب

بيتإلىوزنتاليوالفضةالذهبستمأيامثلاثةهناكعلينامضىأنوبعد-62

.عيريإبنوهوالكاهنمارموثإلى،الرابعاليومفيالرب

وهمصتانبنومويثعيسوبنيوزاباركالنومعهصافينيسبناليعازرمعهوكان-ث!3

.والوزنبالعددشيءكللهمسلموقد،اللاويينمن

نفسها.الساعةفيكتابةالأوزإنكلدونتوقد-64

لربأضحيةيقدمواأنالسبيمنأتوأالذينأولئكعرضفقدذلكوفوق-65

عثروسئةغريناتوأربعإسرائيلجحيعلأجلعجلاعشرإثنأمقدارهاإسرائيل

كبشا.

.للربتقدمةالماعزمنرأساعشروإثنا،خروفاعشرواثنأعشريناتوئلاث-6ح

بدأواالذينوفينيقيةالمجوفةسورلةحكاموإلىوكلائهإلىالمللثأوامرسلمواوقد-7؟

.الربوهيكلالشعبيكرمون

:وقالواإليئالحكامأتى،الأشياءهذهكلانتهتأنوبعدوالان-68

الشعوبتللتمنيتخلصو!لمواللاولينوالكهنة،والأمراء،إسرائيلأمةإن-6فى

والحيثيينالكعانيينمنالكفرهدنسمنيتخلصواولمالأرضعلىالغريبة

دوميين.والأوالمصريينوالمابيينواليبوسينوالفرشيين

معالمقدسةالبذورامرجتولقد،بناتكممنتزوجواقدوأولادهمهؤلاءلأن-07

فيمشتركينالقوموعليةالحكاميعذالبدأيهمنوإنه،البلادفيالغرلبةالشعوب

.والذنوبالآثامهذه

رأسيشعروسحبت،المقدسوالرداءثيابيمزقتالأشياءهذهسمعتوحالما-71

بالأفكار.ومثقلاحزيناجلستثمواقخلعفولحيتي
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كنطبينماإسرائيلرل!بكلماتوتأثرحاضراكانمنكلحوليتجمعوهكذا-72

حتىبالثقلشاعرأجالسابمبولكنني:الاثامتلكعنسمعتهمالأجلأنتحب

.المساءأضحيةوقت

مقوستانوركبتايممزقةالمقدسوردائيوثيابيالصياممننهضتوبعدها-73

-الرباتجاهممدوتانهـلداي

وجهك!أماموخجلمرتبلثإننيالربأيها:وقلت-74

.السحاءعنانحماقاتناوصلتوقدرووسنافوقترإكمتقدذنوبالأن-75

.إليومهذاحتىوالاثامالذنوبفيغارقينوأجدادناابائنازمنمنذكنالاننا-76

وأعملت،الأرضملوكتسلمتناوكهنتناوملوكناآبائناوذنوبذنوبناولسبب-77

.هذاإليومحتىللعارفرشحةوأصبحنا،والأسرالسيففينا

جذورلنابقيقدأنهلابدالربأيها،لدنكمنالمراحمبعضلناظهرتوالان-78

،المقدسحرمكمكانفيواسم

وعبوديتنا.محنتنأأيامالطعاموأعطيتنا،الربأيهابيتكفينورالناكشفتولقد-7فى

أمامأكرمناولكنه،يهجرناولم،ربنايخذلنالم،العبوديةحالةفيكناوعندما-08

.الطعاملناقدمواإنهمحتىالفرسملوك

قدمواإنهمحتىالمهجورةصهيونمقاح!منورفعوا،ربناهيكلاح!رمواوكذلك-81

أورشليم.وفياليهوديةفيأكيداومسكناإقامةلنا

خرقناقدفنحنالأشياءهذهكلأعط!يتن!اأنبعدنقولماذاالربأيهاوالان-2!

أقوالهم.ومنالرسلعبيدكلسانعلىبهاأمرتناالتيأوامرك

الغرباءبفسادملوثةأرضاأصبحتقدلناكترإثإليهاأدخلتنااليفالأرض-83

بقذاراتهم.ملأوهاقدوالذينبهاالذين

لأبنائك.زوجاتبناتهممننتخذولنبأبنأئهمبناتكتقترنلنولذلك-84

منجيدهوماكلونأكلأقوياءنكونحتىمعهمالسلمنبيلنهذاعلىزد-85

الأبد.إلىيرثونهاالأرضلأبنائكنتر!أدنوإلىالبلادخيرات

وخطايانا:وذنوبناالشريرةأعمالناسببهكانمصائبمنلناحدثماوكل-ل!!

ذنوبنا.ءعبمنخففتقدالربأيهاانتولكنلث
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بقذاراتولنختلطشريعتكلخرقعدناولكننا:والأساسالجوهرأعطيتنافلقد-7!

.البلادفيالموجودةالأمم

درجةإلى،والهلاكالخرابلنافتسببالجبارالربأيهاعليناوتغضبتحنقفلا-88

اسمأ.ولافوعأولاأصلالناتقيلا

.اليومهذافيالجوهرلنابقيولقدالحقأنتإنكإسرائيلربيا-98

هذهبسببأكثرالوقوفنستطغلالأننا،ذنوبوكلناأمامكنقفإنناالانانتبه-و5

أمامك.التيالأشاء

علىمنبطحاويبكيالصلاةهذهيصليوهو،يعتهرفايسدراسكانوحالما-19

والنساءالرجالمنأورشليممنغفيرجمعحولهتجمع،الهيكلأمامالأرض

.الجمهوربينوالبكاءالنحيبوسمع:طفالوالأ

!إسيدارسيا:قائلأوناداهإسرائيلبنيأحدبيلوسبنتشونياستقدموعندها-29

الأرضهذهتسكنالتيالأمممنالغريباتالنساءوتزوجنا،الربضدأذنبنالقد

إسرائيل.شأنعلاوهكذا

اللواتيالأجبياتزوجاتنانتركأنالربباسمقسمانقسمأنالانرعوناولكن-39

أيضا.أطفالهنونتركالوثنياتمنأخذناهن

.الربأوامرأطاعوأالذينمنوكثيروقررتأمرتقدأنتكنتكماوذلك-49

بشهامةتصرف،دومامعكنكونولسوف،بكتختصفالمسألةونفذانهض-59

وشجاعة.

إسرائيلجميعفيواللاويينالكهنةرئيسوجعلإيسدراسنهضوهكذا-69

.أقسمواوهكذا،الأعمالطبهذهيقوموابانيقسمون

التاسعالإصحاح

الشعب.جموعيجمعايسدراس-3

.الأجنبياتالنساءمنيتخلصواانيعدونهم-15

ذلك.فعلواالذينالأشخاصوعددأسماء-02

الشعب.جميعأماملاعلانهاموسىشريعةقراءة-04

عيد.يومفيأنهميتذكرونولكنهميبكيالشعب-94
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15

12

13

14

بنيوانانحجوةإلىوذهبالهيكلباحةمنوخرجايسدراسنهضذلكوعند

.ايليسياب

عظيمذاكراوينوحيندبوظل،ماءيشربولم،لحمايأكلولمهناكوبقى

جميعا.الناسذنوب

فيكانو!منجميعإلىوأورشليم،إليهوديةأنحاءجصيعفيإعلانصدروهنالك

أورشليم.فيمعأيجتمعواأنعليهميجبأنهالسبي

فإنالشيوخعينهلماطبقاأيامثلاثةمدةفيالحضورعنيتخلفمنكلوأن

الذينمنمتخلفوكل،الهيكللمصلحةتصادرسوفالمتخلفينهؤلاءمواشي

المجتمع.قبلمنمنبوذأيكونسوفالسبيفيكانوا

منالع!ثرلناليومفيوبنيامينيهوذاسبطيمنجميعاتجمعو!أيامثلاثةوبعد

التاسع.الشهر

الرديءالطقسبسببالواسعةالهيكلباحةفييرتجفونالجميعجلسوقد

حينها.

زوجاتمنبزواجكمالشريعةخرقتمقدإنكم:لهموقالإيسدرإسنهمقوهكذا

إسرائيل.خطايامنزدتمقدوبهذا،أجنبيات

الأولين.ابائناربوتمجدوابذنوبكمتعترفواأنيجبوالان

منأتيناللوأتيوالوثنياتألاجنبياتالن!ساءوتفارقوألآرائهتنصاعواأنوعليكم

الأجنبية.البلدان

.أمرتكماسنفعلإننا:وقالوأعالبصوتالغفيرالجمعصرخعندها-

واقفيننظلأننسضطيعلالذلككثيرونوإننا،للغايةسيءالطقسأنبماولكن-

الانتشار.وواسعةكثيرةفذنوبنا،يومينأويومفيإنجازهايمكنلافالقضية

وليأتبيتهمنأجنبيةزوجةلديهمنكلوليخرجالقومزعماءهنافليبقولهذا-

تحددونه.الذيالوقتفيالمكانهذاإلى

الربغضبن!جنبأننستطيعحئىمكانكلمنوالفضاةالزعماءمعهموليبق-

القضية.لهذهبالنسبة

القضيةبهذهبالاهتمامثيوكانوسبندمايزيخياسأزاليلبنيوناثانتعهدعندها-

.وصاتائيوسوليفيموصولامبمساعدةبنفسيهصا
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15

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

فى2

03

الامر.هذاتنفيذإلىالسبيفيكانمنكلوسعى-

اليوموفي:باسمهكلأسرهممنالأكفاءالرجالالكاهنايسدراسواختار-

مليا.القضيةلبحثمعاجلسواالعاشرالشهرمنالأول

الشهرمنالأولاليومفيأجنبياتبزوجاتاحتفظواالذينقضيةانتهتوهكذا-

.وللأا

.أجنبباتزوجاتاتخذواقدأسماؤهمالاتيةالكهنةانوجدوقد-

ويوريبوس،واليعازر،ماثيلاس:خوانهوإيوصديقبنيسوعأبناءمن-

.توسداويوا

وأن،زوجاتهممنيخلصوابأنعهدابعضأيديعلىأيديهمضربواوقد-

أخطائهم.عنتكفيراكباشايقدموا

وهيرئيل،وساميوس،واينياس،وزابديوس،أنانياس:إميرأبناءومن-

.سوعزارلا

وأوسيديلوسوناثانئل،عيلواسما،وماسياساييوناس:فيسورأبناءومن-

.لساسوطا

وباثيوسكالتياسيدعىكانالذيوكوليوسوسيميس،يوزاباد:اللاويينومن-

.ويوناسويوداس

.وباتشوروسوروسايلياز:المفدسينالمرتلينومن-

وطولبانيس.،سالموس:الحجابومن-

وميلوسوملشياسوإيدياسهيرماس:فوروسأبناء:ئيليينالإسراباقيومن-

.وبانياسواسيبياسواليعازر

.وعيدياسوهريموثوهيريليوسوزكرياماثانياس:عيلاأبناءومن-

،وأياريموث،وأوئونياس،وايلسيموس/ابلياداس:زأموثأبناءومن-

يولس.وسارد،لوسباوسا

وأماثيس.،ويوسابادناياسوأ،يوهانس:بيبايأبناءومن-

ويازائل،،هـلديوس،وماموشوس(موسىأولاد:مانيأبناءومن-

.و!روموث
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وماثانياسونايدوس،ولكونوسوموسياس،ناثوس:عاديأبناءومن-31

وماناسيس!.وبالنوسوسيسي!تنل

وسيمون،وسابيوس/وملشياس،وآسيسايليانوس:عناسأبناءومن-32

.شوساميوس

وماناسيس،وايلفالات،وبنايا،وماثياس،التانيوس:عسومأنجاءومن-33

وسليمي.

،ومداي،ويوئل،وأوميروس،ومومديسجريمياس:مانيأنجاءومن-34

يياسيس،وا،نتيانيموسوما،يناسيبوسوا،باسيونوكارا،نوسوأ،وبيلياس

:أوزوراأبناءومن،وناثانياسوسيلمياس،وساميس،وإيليالي،وبانوس

.هـلوسيفوس،مبيسوزا،توسوساما،ليوساوعز،وعزريل،سيس

وبانيامي!.هـلوئيلوايديس،وزادبارياس،ماقشياس:عثماأبناءومن-35

أطفالهن.ومنمنهنوتخلصوا،أجنبياتزوجاتاتخذواقدهؤلاءكل-ل!3

الضواحيوفيأورشليمفيعاشواإسرائيلفيكانمنوكلواللاودونوالكهنة-37

منازلهم.فيإسرائيلبنواستقروهكذا،السابعالشهرمنالأولاليومفي

.الشرقباتجاهالمقدسالرلضالرواقإلىواحدبقلببأجمعهالجمهوروتقدم-38

أنزلهاالتيموسىشريعةلهميجلببأنالقارئالكاهنايسدراسمعوتكلموا-3فى

إسرائيل.رب

رجالمنالحشدأمامإسرائيلشريعةالأعظمالكاهنايسدرإسوضعوهكذا-04

السابع.الشهرمنالأولاليومفيالشريعهنصوصليسمعواالكهنةوجمغونساء

حتىالصباحمنالمقدسالرواقأمامالعريضةالواسعةالساحةفييقرأوظل-41

.هذهبالشريعةالحشداهتموقدوالنساءالرجالأمام،الظهيرة

لهذهخصيصأصنع،الخشبمنمنبرعلىوالقارئالكاهنإيسدراسوقفوقد-42

الغاية.

وايزكياسوأورياسوعزراياسوأنانياسوساموسماتاثياسجانبهإلىووقف-43

يمينه.إلىوباساموس

ولوثاسوبس،،وميلياس،وميسائيل،فالدياسوقفيسارهوإلى-44

.وناباهـلاس
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المكانفيبوقارجلسثمالجمهورأمامالشريعةكتابايسدراسأخذوعندها-45

الجميع.منمرأىعلىالأول

بحمدايسدرإسسبحوهكذا،منتصبينالجميعوقفالشريعةكتابفتحوعندما-46

القادر.الحشودربعلاهفيالرب

وتعبدواالأرضإلىخرو!ثمأيديهمورفعواامين:مرددينالجميعوأجاب-47

.(لرب

وساباتياس،وياكوبوس،وأدينوس،وسارابياس،وآنوس(يسوعوأيضا-48

،سنياناوأ،بدوسهـلوازإ،وعزارياس،لتياسوكا،نياسومينا،تياسووأ

الفهم.سهلةوجعلوهاالربشريعةعلمو!اللاولونوإياتاس

الذيناللاهـلإثوإلىوالقارئالكه!نةرئيسايسدراسإلىأثاراتيستكلموبعدها-4لا

قائلا:الجمغوإلىالجمهوريعلمونكانوا

.(الشريعةسمعواعندمابكواالجميعالأنالربعندمقدسيوماليومهذاإن-05

طعاماوأرسلوا،لكمطابماواشربوا،والشحماللحموكلواإذنتفرقوا-51

للمحتاجين.

بركة.يمنحكمسوفالربلأنتحزنواولا،الربلدىمقدسيوماليومهذالأن-42

مقدساليومهذاإن:قائلينالشدبإلىالأشياءهذهجميعاللاولوننقلوهكذا-43

.تحزنو!فلاالربعند

وشسرولبتهجولشربليأكلذهبواحدكل،طريقهفيكلتفرقواوبعدها-44

.والفرحالسرورويبديالمحرومينوليطعم

لأجلها.اجتمعواقدكانواأشياءمنتلقوهمافهموأقدلأنهموذلك-45
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-2-لث!يسدواإ

الأولالإصحاج

الشعب.ليؤنب)يسدراسالىالأمرصدور-أ

يطردهم.بأنيهددهمالرب-24

منهم.أفضلهملمنبيوتهمويعطي35-

بنهليكساسبنعزرياسبنسارأياسبنايسدراسللشبيالثانيهوالكتابهذا

.اشي!توببنصادقبنصامياس

بنأزبابنماريموثبنعرييبنعمارياسبنهيليبنفنييسبناشياسابن

اليعازر.بنفينيسبنأبيسيبنبوريثبنأوزياس

الملكحكموفيميديابلادفيمسب!يأكانالذيلاويسبطمنهارونأبن

.الفرسملكاكزرسسأرتا

:تقولالربكلحاتعلينزلتوقد

وأظهر،أطفالهمأنجروكذلكالخاطئةأعمالهملشعبيوأظهر،طريقكفيسر

أبناءهمالأطفاليبلغحتىإرأدتيضدإقترفوهااليالشريرةالأعماللهم

حفادهم.وأ

آلهةيعبدونبدأواوقدنسونيقدلأنهم،الأبناءفيتزرادالاباءذنوبلأنوذلك

غريبة.

أثارواقدلكنهم؟العبوديةبيتومن،مصرأرضمنأنقذتهمالذيأناالست

بنصائحي.يكترثواولمغضبي
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لشريتن،مطيعينيكونوالملأنهمشرورهمبكلوصأرحهم،رأسلثشعرشد-!

.متمردشعبإلاهموما

خير؟.كللهمصنعتالذيأناأحتملهمسأظل9-كم

وقوتهوجيشهفرعونضربتفلقد،لهمإكراماالملوكمنكثيرعلىقضيتولقد-15

لهم.إكراما

وشعوبقوىبعثرتلقدالثرقوفي،أمامهمالأممجميععلىقضيتولقد-11

أعدائهم.جميعق!تلتوقد،وصيد!صورهصاإقليمين

.الربقالهكذالهموقلمعهمأنتتكلم-12

،لدخلاصسهلأسبيلالكمقدمتالبدأيةوفي،البحرخلالقدتكملقد-13

كاهنا.وهارونقاثداموسى،وأعطيتكم

ذلكومعوالمعجزاتالاياتبينكموصنعت،عامودفيالنورأعطيتكموقد-14

.الربيقولهكذا،نسيتمونيفلقد

الخيامأعطكمولقد،لكمآياتيمنالسلوىوكانتقدرهالأعظمالربوقال-15

.وتشكونتمتمونبدأتمققدذلكومعلحمايتكم

تزالونلااليومحتىولكنكم،بقدرتىأعدائكمعلىانتصرتمأنكميكفكمولم-16

.وتشكونتتمتمون

ألمالقفارفيوعطاشاجياعاكتمفعندمأ،لكمصنعتهاالضيالفوائدتلكأين-17

.؟العونمنيطالبينبالصراختجأروا

نألناالأفضلمنكانإنه؟لتقتلناالقفرالأرضإلىجلبتنالماذا:تقولونوكشم-18

.القفراءالأرضهذهفينموتأنعلىللمصريينخدمانظل

خبزمنأكلتموهكذا،لأكلواالمنعيكموأنزلمتعليكمعطفتوهكذا-91

الملائكة.

وعندما،عطشكملترويالمياهفانسابتالصخرةلكمأشقألمعطشتموعندما-02

الأشجار.بأورافغطيتكملقدبالحرشعرتم

والفلسطييين،والفريقلينالكعانيينوطردت.خصبةأرضابيكمقسمتولقد-21

.؟هذامنأكثرلكمافعلأنمنيترلدونماذاأمامكميفرونوجعلتهم
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نهرالعموريين،وفي،القفراءالفلاةفيكنتمعندما؟القادرالربقالهكذا-72

اسمي.وت!ثتممولنوتجذفونعطاشأوكنتم

الماءفيبشجرةألقيتبل،مجديفكمجزاءالنارعليكمأرسلأو،منكمأنتقملم-73

عذبا.المأءوجعلت

تراجعوالمإذاويهوذايعقوبأبناءياألا؟لكمأفعلأنترلدونماذأ-4+

فيبقونمحتيأهبهاوسوفالأخرىالأممإلىأتجهسوفإتي؟..وتطيعوني

وتماثميلي.عبادتي

نأترغبونوعندماأيضاأهجركمفلسوفهجرتمونيقدأنكمرأيتوعندما-25

شفقة.أورحمةدونماأعاملكمفسوفمعكمكريماأكون

بالدماءأيديكمدنستمقدلأنكم،لكمأستجبلافلسوفدعوتمونيوكلصا-26

.الأبرياءلقتلالسعيفيأقدامكموأسرعت

.الربقال!هكذأ،أنفسكمعنتخليتمبل،فحسبتهجرونيلمإنكم-27

وكما،أبنائهإلىلأبايتوسلكماإليكمأتوسلألم:القديرالربيقولوهكذا-28

الصغار.لأولادهاالمرضعةتتوسلوكما،لبناتهاالأمتتوسل

والدكم.وأناأبضائيتكونواوأنإلهكموأكونشعبيتظلواحتى-2لا

ماذاالانولكن،جناحيهاتحتفراخهاالدجاجةتجمعكماشتاتكمجمعحتلقد-03

وجهي.عنلتغربوابعدابكمأقذفسوفإنني؟بكمصانعأنا

أهجرأنقررتلأننيعكموجهيأشيحسوفليالأصنسحياتتقدمونوعندما-71

.هجرناهذلككل،والختأنالجديدالقمريبالشهرواحتفالاتكمأعيادكم

وذبحتموهم،عليهمهجمتمالذينالأنبياءمنعبيديلكمأرسلتولقد-32

.الربيقولهكذا،منكمبدمهمأطالبولسوف،إرباإرباجسارهمأوقطعغ

بعجداأرميكمولسوف!مقفراأصبحقدهيكلكمإن:القديرالربيقول!هكذا-33

القش.الرياحتقذفكما

أنواعكلواقترفواأوامريازررواأيضالأنهملكممخلصينأولاركميكونولن-34

أمماجمما.الاثام
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36

73

38

93

04

لمأنهممع،بصوتكمأعطيهموسوف،منكم،ستأتيشعوباأمكنولسوف-

مايفعلونوهماياتيلهمأظهرلمأننيومع،بييؤمنونلكنهمبعدبييسمعوا

به.امرهم

بها.ويعترفونذنوبهميتذكرونفهمذلكومع،بعدالانبياءيروالموهم-

ذلكومعوشسرونأطفالهميبتهجولسوف،عليكمالأقوامهذهسأشهدإنني-

أرواحهم.فيبييؤمنونإلأانهم،باعينهميرونيلمإنهم

.الشرقمنستأتيالتيالشعوبتللثترىالمجدإلىأنظرالأخأيهاوالآن-

وعأموسوسش!وأويعقوبلىاسحقإبراهيمقادتهمأجعلسوفالذين-

.هـلوناسوعبدبايسولوئيلوميكياس

أيضايدعىالذيوملاخيوزخاريغيوصوأ،وموفونياس،وآباكوكوناحوم-

.الربملاك

الثانيالإصحاج

شعبه.منويتذمريشكوالرب-أ

تطمينهم.فيايسدراسيرغبذللثومع-2

.الشعوباستدعيتفقدرفضهموبسبب-34

قبله.منيتوجونالذينوحولهالربابنيرىوايسدراس-63

بوساطةوصايايوأعطيتهم،الأسرمنالشعبهذانجتتلقد:الربيقولهكذا

.أوامرياحتقرواإنهمبللهميستمعوالمولكنهم،الأنبياءمنعبيدي

فأناالأبناءأيهاسبيلكمفياذهبوا:لهمتقولوولدتهمحملتهمالتيالمرأةإن

.ومهجورةأرملة

قدلأنكمفقدتكموأسفيحزنيلشدةولكني،السرورمتهىفيوأناربيتكملقد

أمامه.شرهوماكلوصن!عتمإلهكمالربأمامأثمتم

أطفاليياسبيلكمفياذهبوا،مهجورةأرملةإنني،الآنبكمأفعلماذاولكن

الرحمة.الربمنواطلبوا

يحفظوالمالذينالأطفالهؤلاءأمعلىشاهدااتخذتكإني(سيديياأناوأما

متاقي.
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لهميكونولا،للأعدأءغنيمةأمهمتصبحوأن،الفوضىبينهمتفشيأنفي

وذرلة.نسل

لأنهمالأرضوجهعلىمنأسماءهمتعدموأن،الوثنيينبينيتبعثرونولدعهم

ماقي.احقرواقد

الشريرالشعبأيهاأنتم!حناياكبينالظلمتخفينالتيأنتآشور،لهمالولل

.وعمورةبسدومعملتماذاتذكروا

لامنبكلأصنعسوفوهكذا،الرمادوأكوأمالقاربكتلأراضيهمغمرتالذين

القادر.الربيقولهكذاكلماتييسمع

أورشليممملكةأعطيهمسوفبأننيشعبيأخبر:لايسدراسالربقالهكذا-

لإسرائيل.سأعطيهاكنتالتي

والتيالقادمينلهؤلاءالأبديةالمقدسةالخياموسأعطيمجديمنهمأتزعوسوف-

لهم.هيأتهاقدكنت

لاوسوف،الرائحةالزكيبالزيتلحتدهنواالحياةشجرةيمتلكونوسوف-

.ينصبونولايتعبونولايجهدون

أيامتنقصحتىأياملبضعةصلةبعدفيماكلماتناتصلكوسوفالانإذهب-

راقب.:لكأعذتدداطملكةفا.عنكفرقتنا

حييت:ماالخيروخلقتإرباإرباالشرحطمتقدأننيوالأرضالسماءاشهد-

.الربيقول

لأننيكالأعمدةأقدامهموثتيببهجةوارعيهموربيهمأطفالكعانقيالأمأيها-

.الربيقول:اخترتكقدأنا

عرفتقدلأنخيقبورهممنوأخرجهم،أماكنهممنالموتىأبعثسوفوإنني-

إسرائيل.فياسمي

.الربيقول،اخترتلثقدفأناالأمأيتهاشيئاتخشيلا-

اللذينوجيرميإيسايعبدقيأرسلتلقد،والمساعدةالعونلكولأسدي-

المختلفة.بالفواكهمحضلةشجرةعشرةاثنتيللثهيأتوقداصطفيتهما

تنموراسخاتجبالوسبعوعسلالبنأتفيضالتيالينابيعمنكثيرألكوهيأت-

.وحبورأبهجةأطفالئايمتلئسوفوبهذا،والزنابقالورودعليهم
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واكسو!،الأيتامعنودافعو!،الفقراءوأعطوأ،الأيتاموأنصفوا،الأرملةأكرموا-02

.العراة

المشوهينعنورافعوأ،الأعرجمنتهزأواولا،والضعفاءالمكسورلنجبروا-21

صفائي.إلىبهتديبأنالأعمىوساعدوا

.الجدرانضصنوالصغارالشيوخاحفظوا-+2

الحسابيوه!عنديمكانأفضلوسأعطيكمفادفنوهأحدعندكمماتماوإذا-23

والبعث.

يأتي.سوفالهدوءحاللأنواستريحواشعبييانفوسكمفلتهدأ-24

أقدإمهم.ورسخيالممرضةأيت!هاأطفالكغذي-25

سوفلأتي،منهمواحدأييهلكلافسوفلكوهبتهمالذينالخدماما-26

تملكه.ماعدارمنأطلبهم

فالاخرودنعاءوالأالاضطرابيوميأتيعندمالأنه:إليكالخعبيخسربلا-27

.كشيراتمتلكينمرحةستظلينولكنلث،ويأسفونيبكونسوف

.ضدكشيءأييفعلواأنيستطيعو!لنولكنهم،يحسدونكسوفالوئنيينإن-28

الجحيم.أبناوكيرىلنسوفوبذابعنأيتيأحيطكسوف-2فى

.الربيقولأخلصكسوفلأني،أطفالكمعالأمأيهامسرورةكوني-03

وسوفالأرضأقصىفيكانوأولوأجلبهمسوفلأنيالنائمينأطفالكتذكري-31

القادر.الربيقولالرحيمأنالأننيرحمتيأريهم

لاوسوف،شيءكلوسعتالتيرحمتنوأرلهماتيحتىأطفالكعانقي-32

كرمي.ينضب

إلىأذهبأنحوريبجبلعلىوأناالربسيديمنأمراايسدراسأناتسلمت-33

.الربأوامرواحتقروا،شيءلاعذونيإلهموصلتعندماولك!ننى،إسراثل

إنه،راعيكمعنفتشوا:وتعونتسمعونالذينالوثنيونأيهالكمأقولولهذا-34

.الأرضأطرافأقصىمنوسيأتيقريبفهو/الأبديةالرإحةيعطيعكمسوف

يغمركمسوفالسرمديالضوءلأن،الربملكوتمكافأةلاشلاماستعدوا-35

دوما.
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أشاهدإنني،والمجدالسروروإستلحواواذهبوا،العالمهذأظلمناهربوأ-36

.للضعفاءمخلصي

الذيذلكلهالشكربإعطاءوابتهجوا،لكمستعطىالتىالعطاياواستلمواأذهبوا-37

.السماويملكوتهإلىدعأكم

.الربوليمةستشملهمالذينعددوشاهدواوقفواانهضوا-38

.المجيدةالربأرديةوارتدواالمظلمةالدنياالحياةهذهعنرحلواالذين-93

ماطبقو!والذين،الص!بالاكفانلفواالذينولتدفن،صهيونيامؤيديكإستلم-04

.الربشريعةمنعليهم

يباركأنالربمناسترحم.لهمتشتاقالذين،أطفالكمنالعديدتجمعتملقد-41

الداية.مناستدعواالذين

عدالهمأسمطعلمالناسمنغفيراعددأصهيونجبلعلىرأيتايسدراسأنا-42

بتراتيلهم.الرببحصديسبحونجحياوكانوا

وقد،الباقينمنأطولوهوعاليةقامةذو،شابرجلهنالككانوسطهموفي-43

عجبيأثارمما،الجميعمنأبهىوكان،تاجامنهمواحدكلرأسعلىيضعكأن

ودهشتي.

.هؤلاءمنأخبرنيسيدييا:وقلتالملاكسألتوهكذا44-

وارتدواالفانيةوملابسهاالدنياالحياةعافواالذينهمهؤلاء:قائلافأجابني-45

ويستلحونيتوجونهمفالان،الربباسمواعترفوا،الخالدةالباقيةالملابس

الغار.أكاليل

أيديهم.فيالهاتويعطيهم،يتوجهمالذيالشابهذامن:للملاكقلتوبعدها-46

بدأتثم،الدنياالحياةفيبهاعترفواالذيالربابنإنهةليوقالأجابوهكذا-47

.الرباسمذكرعندخاشعينيقفونكانوأبالذينالشديدبالإعجاب

وعنالأشياءماهيةعنشعبيوأخبرسبيلكفيإذهب:الملاكليقالعندها-48

الإله.الربلدنمنشاهدتهاالتيالكثيرةالآيات

الثالثالإصحاج

.بالانزعاجيشعرايسدراس-3
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الشعب.بخطاياويعترف-13

لأنهمسادتهموهميحكمونهمكانوأالوثنيينأنيشكوفهوذلكومع-28

.شرورامنهمأكثر

منزعجامهمومأواستلقيت،بابلفيكنتالمدينةتدميربعدعشرةالثانيةالسنةفي

قلبي.علىأفكاريوطغتفراشىفوق

بابل.فييعيشونالذينوئروةغنىشدةمعصهيونخرابرأيتلأني

ووجل،خوفكلهابكلماتأتفؤهأخذتإننيحتى،أكثرروحيتألمتوقد

قائلا:علاهفيالربوخاطبت

،الأرضخلاقتعندماالبدايةمنذتكلمتالذيأنت،بأمركالحاكمأنتإلهييا

الجميع.تحكمأحداواحداوكنت

الروحفيهنفختثم،يديكصنعمنذلكوكان،روحبلاجسماادموشكلت

يديك.بينحيافأصبحالحياةروح

.الأرضتخلقأنقبل،بيديكغرستهاالتيالجنةأدخلتهثم

فيهالموتصفةوضعتالحالففيوضلتجاوزولكنه،طريقكيتعأنوألهممته

مجالطلابماوالأقرباءوالشعوبوالقبائلالأمممنهاخرجتالتيذريتهوفي

.غدهأولحصره

احتقرواوأخيراأمامكعجي!بةبأش!ياءويقوم،إرادتهحسبيسيرشعبكلوأخذ

.مركواأ

أبيهم.بكرةعنوأفنيتهم،الطوفانعليهمأرسلتالزمنمرورمعولكن

الطوفانتمبهكذا،إدمعلىكتبالموتكماأنهمنهموأحدلكلبالنسبةوتقرر-

هؤلاء.على

جميعمنهمخرجالذينبيتهوآلنوحوهوحيامنهموأحداأبقيتذلكومع-

العالم.فيالأتقياء

،الأطفالمنكثيراوأنجوابالتكاثربدأواالأرضعلىسكنواأنبعدأنهوحدث-

سلف.كماالربومعصيةبالضلالبدأعظيماشعبأوصاروأ

كانرجلامهماخترت،أمامكالشرعيشةيعيشونأصبحواوحينماوالان-

إبراهيم.اسمه
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02

21

22

23

24

25

26

27

28

إرادتك:بهوأظهرتتحبهأنتوكنت-

ذريته.تخذلألآووعدته،الدائمالميثاقمعهوعملت-

لكاخترتهفقديعقوبأماوعيسو،يعقوبإسحقووهبتإسحقووهبته-

.يعقوبأنسالتكاثرتوهكذاعيسووأهملت

جلإلىأوصلتههممصرمنوأخرجتهميعقوبأبناءقدتعندماأنهحدثوقد-

.سيناء

فيالرجالأزعجمماأعصاقهامقتهتزالأرضجعلت،السمواتانحنتأنوبعد-

الجيل.ذلك

حتىوالبرد،والرياح،والزلازل،النار:مداخلأربعةفيعظمتكوحلت-

إسرائيل.بنيإلىواليقظةيعقوبأبناءإلىالشريعةتعطيأناستطعت

تمرالشريعةأنتأملفكنت،الشريرةالقاسيةالقلوبذويتهملفلمذلكومع-

فيهم.

،هزمولكنه،وعدوانيأشرلراقلبايحملكانلأنهوأخطاتجاوزإدملأنوذلك-

زرشه.جميعمعالحالوهكذا

الناسلقلوببالنسبةالشريعةوكذلك،دأئماشيئاالثباتعدمأصبحوهكذا-

الشر.وسيادةالخيرغيابشبمماسيئةجذورايحملونالذين

وهوعبيدكأحدلناأرسلتوبعدهاالسنواتوانتهت،الأياممرتوهكذا-

.راورالمدعو

باسصلثوالأضحياتالبخوريقدمونحيث،إسمكتحملمدينةببناءأمرتهالذي-

داخلها.فيالربأيها

يسكنونالذينبأولئكإذسنواتلعدةالمنوالهذاعلىالحالاستمرأنبعدولكن-

ويخذلونك.يهجرونكالمدينة

.غلاظقلوبذويأيضاكانوالأنهموذرشهادمفعلماوفعلوا-

أعدائك.لأيديالمدينةأسلصتوهكذ!-

يستطيعواحتىبابلأهاليأعمال!منخيراالأعداءهؤلاءأعمالكانتفهل-

.؟صهيونيحكمواأنلذلك

-_302http://kotob.has.it



لقدوقتها،تحصىولاتعدلاالتيالموبقاتورأيت،هناكإلىأتيتعندماأنهإذ-92

قلبيإنحتىاللاثينالسنةهذهفيوالفاسدينالآثمينمنكثيراروحيرأت

خانني.

وقد،الذفوببارتكابلهمتسمحالربأيهاأنتأنككيفرأيتفلقد-03

بأعدائكاخفظتولكنك،شع!بكأفنيتقدوأنكالإثمفاعليعنعفوت

ذلك.يهمكولم

أماليمنأفضلبابلأهاليهل؟القضيةهذهتهملأنيمكنكيفأتذكرلاأنا-31

.؟صهيون

منجلأيأوبخإسرإئيلجانبإلىالربأيهاتعرفكأخرىأمةأيةهنالكأم-32

.؟يعقوبامنكصابميثاقكآمنقدالأجال

لأنني،لأعمالهمثمرهأيةيجدونولامكافأةأوفضللهميظهرفلاذلكومع-33

والغنىالثراءفيازدادواأنهمورأيت،الوثنيينأصقاعفيوهنأكهناتجولتقد

.!بأوامركأبدأيفكرونولا

هذاقييعيشونالذينأولئكشروروكذلك،الميزأنفيشرورونافلتزنلالنوا-34

إسرائل.فيإلايحترمولايبخللااسمكأنتعلموهنالك-العالم

وأ؟منكمرآىوعلىأماملثالأرضأصقاعفييسكنونالذينيذنبلممتىإذ-35

.؟أوامركعلىبدقةحافظواالذينالشعوبهممن

لمالوثنجينلكن،مبارئكعلىحافظتالتيهيفقطإسرائيلأنتجدوعندها-36

عليها.يحافظوا

الرابعالإصحاج

.الرببحكمةايسدراسجهلعنيعلنالملاك-أ

عقله.متناولفوقأشياءفييتدخلألاوينصحه-13

عليها.أجولةوششلمأسئلةعدةايسدراسيسألذلكومع-23

جوابأ.أورئلواسمهإليئأرسلالذيالملاكأعطانيولقد-ا

عنشيئأتفهمأنكتظنوأصبحتالعالمهذافيكث!يراتوكلقدقبكإن:وقال-2

.علاهفيوأساليبهالربطرق
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طردا،ثلاثةلأريكأرسلتلقد:قائلأفأجابني،سيدييانعم:قلتعضدها

بها.متشابهةأمورثلاثةأمامكولأضع

الذيالطري!أيضأأريلثسوففإنني،منهاشيئاتعيأنتستطعلمإذاوعندها

الشرير.القلبيأتيأينمنأريكوسوف،رفشهفىترغب

وزنعنوأخبرنيطريقكفيسر:ليقالعندها،سيديياأنجرني:لهفقلت

.وفاتمضىالذياليومليأرجعأو،الرياحهبوبشدةليقسأو،النار

نأ!يتطلبفكيف،ذللثيفعلأنيستطيعرجلأي:وقلتأجبتهعندها

.الأشاء؟هذهمثلعلىأجيبك

عنأو،البحارمنتصففيالموجودةالعظيمةالمساكنعنسألتكلو:ليفقال

تخبرنيأدطأو،السماءقبةفوقالموجودةأوالأعماقبدإياتفياليالينابغعدد

ومخارجها:الجنةمداخلعن

إلىأذهبولم،البحرقاعإلىأبداأنزللمإنني:ليتقولسوفبالتأكيدعندها

أيضأ.السماءإلىأصعدليئانيتسنولم،أيضاجهنم

وعن،مضىالذيالوموعن،الرياحوعن،النارعنإلآأسالكلمذلكومع

عنها.جواباتعطيأنتستطغلافأنتذلكومع،عنكتنفصللاأشياء

والتياأمامكرةالموجوالأشياءعنشئاتعرفلاإنك:قائلاأردفوبعدها-

معك.وكبرتنمت

علىوالعالم،علاهفيالربطرقيفهمأنإذنوكيانكعقلكيستطيعفكيف-

امامالواضحالفسادهذاأسبابتفهمأنتستطيعفكيف،الفسادمنعليههوما

.؟ناظري

أبدأ،الأرضهذهعلىموجوديننكنلمأنلناالأفضللمنإنه:لهقلتعندها-

.؟لماذانعلمولاونتألمنقاسي،والفسادالضلالهذافينعيشأنعلى

تتشاور.الأشجارفرأيتوالسهولالغاباتإلىذهتلقد:فأجابني-

أمامنا،منينحسرحتىالبحرعلىالحربونعلننذهبدعوناتعالوا:وتقول-

.الغاباتعددفينريدأننستطيعوبذللث

نرتفعدعونا:وتقولطنفسهبالأسلوبأيضأتتشاورالبحرأمواجبدأتوكذللث-

.جديدةبلادأنكؤنأننستطيعحتىونهزمهاالغاباتونهأجم
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عليهاأتتأنالنيرانلبثتماإذ،عبثاوالأشجارأفكارالغاباتكانتولقد-

جميعا.وأحرقتها

الرماللأن،ذلكعبثاوكان،بنتيجةيأتلمالبحروطوفانأمواجوتفكير-

وقفتهم.وأ،وقفت

.؟تدينومنترىياتحكمفلمنالاثنينهذينبينقاصاكنتفلو-

مخصصهالأرضلأنكلاهماإبتدعهقدسخيفلتفكيرإنهحقا:قائلافأجبته-

وطوفانه.أمواجهليتحملمشعلديهوالبحرللغابات

علىتحكملالماذاإذن،صحيحاعدلأحكمككانلقد:قائلاأجابنيذلكعند-

.أيضا؟ففسلث

نإكذلك،للأمواجخصصوالبحرللغاباتخصصتالأرضأنكمالأنهوذلك-

وجهعلىهوماعداشيئايفهمأنيمكنهلاالأرضهذهوجهعلىيسكنمن

.السصواتأعاليفيهوماإلآيفهمأنيمكنهلاالسماءفييسكنمنوإن،الأرض

الفهم.بعضتهبنيأنسيديياإليكأتوسل:وقلتأجبتهعندها-

ولكن،العلياللأشياءبالنسبةحشرأومتطفلاأكونأننيتيفيليسلأنهوذلك-

إسرائيلأصبحتلماذاأعني،يومياأماماتمرالتيالأشياءتلكفقطأفهمأنأريد

الذيالشعبأننرىسببولأي،للوثنيينعبرةوأصبحت،منهميؤوساشيئا

وصلتقدابائناشرلعةنجدولماذا،الكافرةللأمموسلبانهباأصبحقدأحببته

منه.فائدةولامنهجدوىلاالمكتوبالميثاقوأصبح،للحضيض

،والخوفبالدهشةمفع!ةحياتناوكل،جنادبكأنناالدنياهذهمننخرجوإننا-

الرحمة.علىنحصلأنحتىنستحقنعدولم

سألت.الأيضياءهذهحول؟إليهبهنتوسلالذيباسمهالربيصنعسوفوماذا-

لأنالعجابالعجببكاشتدالبحثمنأكثرتكلما:قائلاأجابنيعندها-

.الفناءنحوالخطىتسرعالدنيا

،الأخرىالحياةفيالمتقينبهااللهوعدالتيالأشياءتفهمأنتستطيعلاوأنت-

.والإخلاصالثباتوعدمبالظلممملؤةالدنياهذهلأن

ولكنوبذرزرعقدالشرلأنذلك،أجيبكسوففإنيسالتقدمادمتولكن-

بعد.موعدهيحنلمعنهالناتجالخراب
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المكانهذامننتخلصلمهـاذا،عقبعلىرأسابذرقدشيءكليقلبلمفإذا-92

خير.بأيالمبذورالشيءيأتيأنيمكنلاذلكعند،نهائياالشرفعهبذرالذي

واثامشرورمنوكم،البدايةمنذآدمقلبفيغرستقدالشربذرةلأنوذلك-03

يحينحتىتخرجسوفالشرورمنوكم؟الانحتىالبذرةتلكلناأخرجتقد

.؟الحصادموعد

.الانحتىالبذرةتلكأخرجتقدثمارالشرمنكمبنفسكوفكرتأمل-31

منالسنابلهذهتملأسوفكمتحصىولاتعذلاالتيالسنابلستحصدوعندما-32

.؟أرض

سنواتكانتولماذا؟الأشياءهذهستحدثومتىكيف:قائلاأجبتهعندها-33

.؟وشريرةقليلةعحرنا

تتفوقفلنتسرعتمهمالأنك،علاهفيالربمعتتسرعلا:قائلافأجابني-34

.اللزومفوقأقوالكفيزدتلأنك،عليه

:وقالوا،مخادعهمفيوهمالنوعهذامنأسئلةالصالحينأرواحتسأللمأو-35

علىبهنكافىالذيالوق!سيأتيمتى،الحالهذهعلىسنطلالزمنمنكم

+اتعابنا؟ثمرةونجنيأعمالنا

البذورتمتلىحتى:قائلأالسؤالهذاعلىالملائكةرئيسأورئيلأجابهموقد-36

.بالميزانالعالموزنقدالربلأن،فيكمالصالحة

الموازينهذهيحركولن،بمقدارالأزمنةعذوقد،بمقياسوقاسهالزمنقذرولقد-37

.المطلوبالقيهاسإلىكليصلحتىيريحهاأو

نمتلئجميعانحنحتى،بالحكميضطلعالذيالربأيها:قائلاأجبتهعندها-38

.لاثامبا

يقطنونالذينخطايابسببالاتماءموازينتمتلئلمالخاطيننحنبسببناوإنه-3فى

.الأرضهذهسطحعلى

التسعةتمتإذاأنهاواسألهاحبلىامرأةأيإلىاذهب:قأئلاأجابنيوهكذا04-

داخلها.فيأطولمدةالطفليبميأنرحمهايستطيعهل،أشهر

نإ،القبورفي:ليفقال،تستطيعلاإنها،سيديياكلا:لهقلتعدها41-

.الأمهاتأرحامتشهالأرواححجرات
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منتتخلصأنفؤادهاصميممنترغبالمخاضبألمتشعرعندماالمرأهأنفكصا42-

فيها.المورعةالأشياءتلكإخراجفيترغبالأرواحأمكنةكذلك،المخاضهذا

لك.سيظهرفهوتراهأنترغبللذيانظرالبدايةومن-43

نأالمناسبمنوأجدوأرتاح،رؤشلثإيىأميلوجدتنيإذا:قائلاأجبتهعندها-44

إلك.أتحدث

4f-الذيالزمنأنأمأكثرالدنيالهذهالباقيالزمنكانماإذاترينيأنيمكنكفهل

.أكثر؟هومضى

المستقبل.أعرفلاولكنيالماضيأعرفإنني-46

وجهلكأشرحسوفوبعدها،الصحيحالجانبإلىوانظرقف:ليقالثم-47

الشبه.

عندماأنهوحدث،أمامييرموهجاساخنأتنورافرأيتونظرتوقفتوهكذا-48

يريم.لاباقالدخانأنفرأيتنظرت،وذهبتمهاللهبألسنةمرت

والعاصفة،المطرمنوابلاوأرسلت،ماطرةسحابةناظريأماممرذلكوبعد-94

تريم.لابا!ةالماءقطراتظلتوالمطرالعاصفةهدأتوعدما

نأوبما،القطراتمنأكرالمطرأنبما:بنفسكفكر:ليالملاكقالذلكعند-05

فالكميةوهكذا(الخلففيتبمانوالدخانفالقطراتإذنالدخانهنأعظمالنار

.الحاضرةعنتزيدالماضية

بخالزمنذلكأشهدحتىأعيشسوفبأننيتظقهل:وقلتإليهتوسلتبعدها-51

.؟الأيأمتلكفيسيحدثالذيأو

أخبركأنفيصكننيلكأوضحهاأنسألتيالتيالإشاراتأما:قائلافأجابني-52

لالأننيذللثعنلأخبركأرسللمفإنني،بحيهاتكيختصماأما،جزئياعنها

ذللث.عنشي!ئاأعرف

الخامسالإصحاح

تأتي.سوفالت!الأزمنةعلامات-أ

ذلكويعدالمختارشعبهليكونواحداشعبأالربيختارلماذايسألهو-32

.بعيدايرميهم
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يفعل.عمايسئللافهوعنهيسألأنيمكنلاالربحكمأنالملاكيعفمه03-

حالا.شيءكليفعلأنيمكنلاالربوأن46-

سكانعلىيمضىسوفالاتيةالأيامفيإنهبالعلاماتيخ!تصفبماذلكومع

تص!حوفسوف،والصدقالحقيختفيوسوفكبيرةبأعدارويموتولىالأرض

.الإيمانمنقاحلةالأرض

طولل.زمنمنذسمعتهعماأوالآنتراهعمايزيدسوفوالطيانالضلالولكن

فجائي.بشكلخراباتصبحسوفعامرةالآنتراهاالتىوالأرض

فوفالزمنذلكحتىتعي!شأنومك!نك،الحياةعلاهفيالربوهبكإذاولكن

الليلفيوتلصعتشعسوفالشمسأنالثالةالنفخةالصورفييمخأنبعدترى

النهار:فيمرا!ثلاثالقمرولظهر

البلاءيحلوسوف،الحجرينطقوسوف،الخشبمنالدميخرجوسوف

.الناسفيوالاضطراب

معأكلهاالفراخاتصيروسوف،الأرضهذهعلىيسكنلاحاكمالناسوسيحكم

.بعيدا

لمالليلفيضجةفتخرجوسوف،منهالأسماكسدومبحريرميوسوف

منها.الصادرالصوتيسمعونسوفالجميعولكن،قبلمنمثلهاكثيرونيسمع

تغيروسوفجديدمنالاروستخرج،الأماكنمنكثيرفيالفوضىوستعم

مخوحشين.أطفالأالموحشاتالنساءوستلد،أمكنتهاالكاسرةالوحوش

بعضأ،بعضهمفسيتلفالأصدقاءوأما،العذبالماءمنالملحالماءيخرجوسوف

سرتة.مقصووةإ!ىالفهموسينسحب،نفسهالحيهمسيخفيعندها

الظلمسيتضاعفوعندها،يجدوهلنولكن،الفهمعنكثيرونيبحثوسوف-

العالم.فيوالفجور

اجتازتقدتقيأالإن!انتجعلالتيالتقوىهل:قائلااخربلدابلدأهلوسيسأل-

.!كلا:فقولون؟بكم

وسيعملون،شىءعلىيحصلونلاولكنهم،شئاالرجاليأملنفسهوبالوقت-

.نجاحأوثمرةدونولكنبجهد
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بكيتكماوبيهتثانيةمرةصليتأنتفإذاإجازةلدفي،المعطياتهذهولأرينك-

أعظم.أشياءتسمعسوففإنكأيامشعةوصمت،الان

جسمي،أجزاءجصيعإلىيتسربانورهبةبخوفوشعرت،أفقتإننيثم-

.بالإغماءشرتإنيحتىعقليواضطرب

علىأوقفنيثم،وواساني،معيليتحدثأتىالذيالملاكبيأمسكوهكذا-

قدمي.

يبدوولماذا؟كنتأين:قائلاالشعبقائدسلاثيلإليئحضرالتاليةالليلةوفي-

.؟بالهموممثقلاوجهك

سبيهم.أراضيفيعهدتكتحتكانتإسرائلأنتعلمألا-

فرلسةقطعانهيتركراعيأكنتلوكصاتهجرناولا،ابخزمنوكلإذنانهض-

الضاردة.للذئاب

قلتهماسمعوحالما،منيتقتربولا،عنيهذايااذهب:لهقلتذلكعند-

وذهب.تركني

.الملاكأورئيلأمرنيحسبماوأندبأبكيوكنت،أيامسبعةصمتوهكذا-

ثانية.ليورجعتمأساويةقلبيأفكارأصبحتأيامسبعةوبعد-

ثانية.علاهفيالربمعأتحدثوبدأت،الفهمقوةروحيواستعادت-

نباتاتبينمنلذاتكاخترتقدإنلث،بالحكمتضطلعالذيالربأيها:وقلت-

.واحدةكرمةهناكالأشجارجميعبينومنالأرض

جميعبينومنواحدةحفرةاخترتقدالعالمجميعفيالأراضيجمحبينومن-

.واحدةزنبقةاخترتالأزهار

قدالعامرةالمدنجميعومن،واحدأنهراملأتقدالبحارأعماقجميعبينومن-

لنفسك.واخ!رتهاصهيونمجدت

جصيعومن،واحدةحصامةاختر!قدخلقتهاالتىالطيورجميعبينومن-

.وإحدةشاةلكاخترتقدصنعتهاالتيالمواشي

لهذاأعطتو!د،واحدأشعبأاخترتقدوالجموعالشعوبجميعبينومن-

الجميع.عليهاوافقشردعةأحببتهالذيالثعب
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الآخرينوجعلت؟كثيرينالشعبهذاعلىسفطتلماذأالربأيهاوالان-)2

بينالوحيدالخاصشعبكعلىحكمتولماذا،الجذرهذالاجتئاثيستعدون

.؟والشتاتبالتبعثركثيرةشعوب

.بالأقدامشعبكداسواقد،بميثاقكيؤمواولم،وعودكيصدقونلاأولئكلىان-92

بيديك.قعاقبهمأنإلاعلكفصاشعبكتكرهكنتفإذا-03

الليلةفيليأرسلالذيالملاكليرجعالكلماتهذهلكلصتعندماوالآن-31

الماضية.

وسوف،سأقولهاالتيالأشياءإلىانتبه،أعلمكولسوفاسمعني:ليوقال-32

أكحر.أخبرك

فيباضطرابأصبتقدإنك:ليقالعندها،سي!ديياكلامكتابعلهفقلت-33

.؟خلقهمالذيمنأكثرالشعبذلكتحبأنتفهلإسرائيللأجلعقلك

ساعة،كليؤلمنيلجاميلأنحزنيشدةمنأتكلمولكنيسيدقيياكلا:لهفقلت-34

وحكمه.حكمتهمنجزءعنولأبحث،علاهفيالربطرقلأفهمأجاهدبينما

أناخلقتفلمازا؟سيدييالماذأ:لهفقلت،ذلكتستطيعلنإنك:ليفقال-35

ونصبوتعبيعقوبمحنةأرىلاحتىليقبراأميرحميكنلمولماذا؟إذن

إسرائيل.شعب

تبعثرتالتيالقطراتواجمع،بعدتأتلمالتيالاشياءليعدد:ليفقالط-36

جديد!منخضراءذبلتالتيالأزهارواجعل،الخارجفيوتبددت

خيالوأرني،فيهاالمحصورةالرياحليواجلب،اغقلتالضيالأماكنليأفتح-37

تعرفه.أنتجهدالذيالشيءلكأشرحسوفوعندهاصوتأي

هذهيعرفأنيمكنالذيمن،بالحكمتضطلعالذيالمولىأيها:لهفقلت-!3

.الإنسانمعيقطنلاولكنه،الأشياء

تسألنيالتيالأشياءهذهعنأتكلمأنأستطيعفكيف،أحمقأننيفأشعرأناأما-3و

عنهأ.

وصفتهاالتيالأشياءمنشيءأيتفعلأنتستطيعلاأنكبما:ليقالعندها04-

وعدتهالذيالحبالنهايةفيأو،حكمتيمنشيئاتجدأنتستطيعلنفإنلثلك

لشعبي.

-211-http://kotob.has.it



فعلوماذا:النهايةإلىباقوأنكمنهمقريباأولست،مولاييااسمع!لهفملت-41

سوفالذينأو،لآناالموجوديننحننفعلأدطنستطيعوماذا،قبليأتواالذين

.؟بعدنايأتون

الاخرلن،فيلراخمنهنالكليسأنهفكما،بخاتمحكمياشبطإني.ليفقال42-

الأولين.فيسرعةمنهنالكفليس

الماضيفيعملتالتيالأشياءتللثتجعلأنتستطيعأفلا:قائلاأجبتهوهكذا-46

حكمكيظهرحتى،حالاالحاضرالوقتفيتتحققالمستقبلفيستعملوالتي

ممكن.وقتبأسرع

يمكنولا،الخالقمنأكثريسرعأنيجوزلاالمخلوقإن:قائلاأجابنيعندها44-

المستقبل.فيس!يخلقونالذينأولئكيحتويأنللعالم

للجميع،الحياةنعصةإعطاءعلىالقادرأنتإنك،لعبدكذكرتوكما:فقلت-45

الحياةأعاءالمخلوقهذاتحملوقد،خلقتهالذيللمخلوقالحياةوهبتقد

أيضا.الحياةأعباءيتحملواأناللآنبالموجودينيجدروكذلك

تلدينهملافلماذاأطفالاستلدينمادصا:واسألها،المرأةرحماسأل:ليفقال46-

كلهمالأطفالتلدأنلذلكمنهااطلبتلوالاخر؟واحداتلدينهمبل،معاكلهم

وحالا.معا

زمن.مضيبعدذلكتفعلأنيجببلتستطيعلاإنها:لهفقلت47-

.المحددوقتهفيبهابذرمنكليلدالأرضرحمجعلتلقدوهكذا:ليقالىذلكعند48-

شؤوندبرتهكذ!،الكبارتصرفيتصرفأنيستطيعلاالصغيرالطفلأنفكما-4فى

خلقته.الذيالعالم

5 C-لأتكلمأتقدمسوففإنيالطريقإلىهديتنيقدأنكرأيتأنبعد:قائلأفسألته

الشيخوخة.منتقتربأصبحت،شابةأنهاأخبرتنيالتيأمنالأنأمامك

.تخبركفسوفأطفالاوتلدتحملامرأةكلاسأل:قائلافأجابنى-51

ولدتهمالذينمنفامةأقصرمؤخرأولدتهمالذينالأطفالأننجدلماذا:اسألها-52

.؟قبلمن

هيئ!تهمتخ!تلفالشبابريعانفيوأمهمولدواالذينإن:ستجيبكطبعاوهي-53

.الأمتشخأي،الرحميشيخعندماولدواالذينعن
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.ققدموكمنقاماتمنأقصرأنتقامتكأنكيفأيضافكر-54

كمامنكقامةأقصرفسيكونون،بعدكسيأتونالذيحالسيكونوهكذا-55

مرحلةتجاوزواوقدالشيخوخةمرحلةفيالانايبدأونالذينللمخلوقاتيحدث

.التاب

لعبدكتظهرأن،لرؤلتكأرتاحأننيمادمتإليكأتوسلمولاييا:قلتعندها-56

خلقك.أعمالتزورهالذي

السادسالإصحاح

.خالدةالربأهدافان-،

.الحالفيالدنياالحياةهذهستتبعالاخرةالحياة-)ن8

الأخير.فيسيسقطالذيما-13

المعرفة.منأكبربمقداروعد-31

الخلق.أعمالوأدرك-38

فيها.دورلهمليسلأجلهمالدنياخلقتالذينأنمنويتذمرويشكو-57

.الرياحتهبأنقبلأوالعالمحدودتتركزأنقبلالأرضخلقت:البدايةفيليفقال-ا

الجنة.أسستوضعأنقبلحتىأو،والبرقالرعديخلقأنوقبل-2

نأقبلحتىأو،المحركةالقوىتخلقأنوقبل،الجميلةتظهرالأزهارأنوقبل-3

بعضمعبعضهاالملائكةجموعتتجمع

نأقبلأو،الزرقاءالقبةأسماءتسمىأنوقبل،الهواءيرتفعأناقبلحتىأو4-

.صهيونمداخنتسخن

فيالغارقينأولئكاختراعاتتظهرأنوفبل،للسنواتتظهرالتواريخأنوقبل-5

لهم.كنزاواتخذوهإيمانهمجمعواالذيالمخقينأسماءتظهرأنوقبل،الاثام

تمرولم،فقطخلاليمنصنعتجميعاوأنها،الأشياءبهذهفكرتذلكعند6-

اخر.شخصأيبوساطةوليستتهيسوفوهكذا،غيريأحدخلال

الأولنهايةستكونومتى،الأوقاتتقس!مسيكونكيف:قائلاأجبتهذلكعند-7

.؟يليهماوبداية
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عندما،وعيسويعقوبلهولدالذيإسحقحتىإبرإهيممنابتداء:ليفقال-8

عيسو.بعقبأولايعقوبأمسك

يليه.مابدايةأيبدايتههوويعقوب،العالمنهايةهوعيسولأن-9

لمايسدراسياأخرىأسئلةلديكهل:واليدالعقببينهيالإنسانيدإن-15

.بعد؟تسألها

.بمرآكالعطفوجدتلو،بالحكمتضطلعالذيالمولىأيها:فائلافأجته-11

الماضية.الليلةفيمنهاجزءاأريتنيالتيمعطياتلثنهايةلعبدكأظهرإليكأتوسل-12

.جار!رناناصوتالتسمعقدميكعلىقف:ليقائلاأجابنيوهكذا-13

سوفعليهتقفالذيالمكانولكن،عظيصةحركةهنالككانلوكماوسيكون-14

.يتحركلا

1c-الأرضأسسوإنالهايةمنهيالكلمةلأنتخفلاالكلامتسمععندماولهذا

فاهمة.

هذهنهايةأنتعلملأنهاوتتحرك،ترتجفالأشياءهذهكلماتلأن؟ولماذأ-ال!

تشغير.أنيجبالأشياء

نأورأيتوأصغيت،قدميعلىوقفتالصوتسمعتعدماأنهوحدث-17

.المياهخريريشبهالصوتوكالنيتكلمصوتاهنالك

وأتفقد،وأقتربفيهاأظهرسوفالتيالأياماقتربتلقد!انظر:الصوتوقال-18

.الأرضعلىالموجودين

بظلمهم،الناساذواالذينيكونوماذامعهمواستجواباتحقيقاأعملوسوف-91

.صهيونمحنةستتمومتى

ولسوفآياتيسأظهرعندها،وشيكةنهايتهأصبحتالذيالعالميمنتهيوعندما-02

الجميع.يراهاوسوفالزرقاءالقبةأمامالكتبتفتح

وسوف،العمرمنالأولىالسنةيتموالمالذينالأطفاليتكلمسوفوعندها-21

يعيشوسوف،والرابعالثالثالشهرفيأيأوانهقبلحملهاحملذاتكلتضع

.السماءإلىويرفعونهؤلاء

مخازنوجحيع،تبذرلموكأنهابالحبوببذرتالتيالأماكنتظهرسوفوفجأة-22

فارغة:يجدونهاسوفالجوب
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يشعرإنسانكليسصهاعندماالتي،الأولىالنفخةالصورفيينفخوسوف-23

المفاجن.الشديدبالخوف

وتقف،أعداءكانوالوكمابعضمعبعضهمبالقاتلالأصدقاءيبدأعندها-24

المياهنوافيرينابيعتجفوسوف،يخشعونفيهايعيشمنوكل،خشيةالأرض

.المأءم!نهايخرجلاساعاتثلاثوتظل

ينجوسوفعنهاأخبرتكمالتيالويلاتهذهجميعبعدهنايبقىمنوكل25-

.هذ!عالمكمونهايةالخلاصيومويشهد

تتهغيروسوف،ولادتهممنذالموتطعميذوقوالمالذينالمتقونيشهدهوسوف-26

.أخرىمعانإلىوتتجهالقلوب

.والخداعالغشيخمدوسوف،الشرعلىيقضىسوفلأنه-27

ظلالذيالحقيظهروسوف،الفساديهزموسوفايزدهرفلسوفالإيمانوأما-28

.ئمرةدونمامختفيادوما

أمامي.وهوقليلأ،قليلاخلسةإليهنظرتمعيتحدثوعندما-92

القادمه.اللياليفيالزمنلأريكأتيتقدإنني:الكلماتهذهليقالوعندها-03

التيمنأعظمأشياءأخبركفلسوفأخرىأيامسبعةوصمت،أكثرصليتفإذا-31

سصعسها.

ولقد،الحقةتصرفاتكالقديرالقادرورأى:صوتكسمعقدعلاهفيالربلأن-32

.صغيراكنتأنمنذعليهاحافظتالتيوطهارتكعقتكرأى

تخشولاتتعزىأنلكولأقول،الأشياءهذهجميعلأريكأرسلنيفلقدولهذا-33

شيئا.

تفكرأنيمكنلاتأفهةأشياءفيفتفكر،الماضيالزمنعلىالحكمفيتسرعولا-43

.الحاضرةالأزمنةفىبها

فيفعلتكماأيامسبعةوصمت،ثايةمرةبالبكاءبدأتأنهذابعدوحدث-35

بها.أمرنيالتيالثلاثةالأسابيعأتممحتىالماضي

فيالربأمامأتكلموبدأت،ثانيةمرةقلبييملأبالغيظشعرتالثامنةالليهلةوفي-36

.علاه

.والكرببالهموشعرت،النيرانبهااشتعلتقدروحيلأدن-37

http://kotob.has.it



،الأولاليوممنحتىبللاالخليقةبدءمنذتكلمتقدإنكمولاييا:وقلت-38

كلقك.وتمت،والأرضالسماءلتخلق؟وقلت

يكنولم،وصوبحدبكلمنوالظلامالسكونعموعندهاالروحخلقتثم-3فى

بعد.تشكلقدالإنسانصوت

وماخلقتهمايظهرحتىالبهينوركمنلينبعثخفيفانوراأمرتذلكعند04-

عملته.

41

43

44

45

ل!4

47

48

فى4

05

51

52

بينتقاسيمتصنعوأن،تنثقأدتوأمرتهاالزرقاءالقبةخلقتالتاليإليوموفي-

الأسفل.فيحألهعلىالاقيولبقىمنهاجزءيرتفعحتىالمياه

ستةجعلتفلقد:السابعالقسمفيتتجعأنالمياهأمرتالثالثاليوموفي-

لزراعهاالربمخلوقاتمنكائنلأيمعذهتبقىأنلغايةوحفظتها،أجزاء

بعبادتلث.ليقومواوحراثتها

ونجز.العملنمكلمتكخرجتحالمالأنه-

وظهرت،المذاقطيبةكثيرةأشياءوظهرت،حالاوالفواكهالأشجارظهرتفقد-

الثالث.اليومفيحدثوهذا،مدهثةزكيةوروائح،تتغيرلاألوانذاتأزهار

أفلاكها.فيوالنجومنورهيبدأأنوالقمرتشعأنالشمسأمرتالرابعإليوموفي-

تخلقه.سوفالذيالإنسانبخدمةجميعاوأمرتهم-

إلىتجلبأنعليهابأنالمياهتجمعتحيثالسابعللقسمقلتالخامسالوموفي-

كلمتلت.تمتوهكذا؟والأسماكوالطيورالحيةالكائناتالوجود

الجميعيسبححتى،الرببأمرحيةكائناتأتجقدالحياةمنالخاليالماءلأن-

.بحمدك

.ليفياثانوالاخرإينوخدعوتهأحدهماحيينمخلوقينخلقتذلكوعند-

لاالمصاهتجمع!حيثأي،السابعالجزءلأن:الاخرعنأحدهمافصلتولقد-

معأ.يحملهماأنلهيمكن

فييعيشأنوأمرتهالثالثاليومفيجفالذيواحداجزءألإينوخأعطيتولقد-

تلة.ألفتوجدحيثالجزءهذا

حفظتهوقد،المياهكثيرالرطبالجزءأي،السابعالجزءلليفياثانأعطيتولكنك-

.تثساءوقتأيفي،تريدهمنيفترسلكي
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53

54

56

57

58

95

والموإشيالوحوشفيهانخلقأنالأرضإلىالأمرأصدرتالسادساليوموفي-

حف.لزواوا

منه،جميعاأتتاولقد:مخلوقاتكجمغسيدجعلتهالذي،آدمخلقتوبعدها-

اخترتهم.الذينوكذلك

لأجلمنا.كلهالعالمخلقتقدلأنك،سيديياأمامكهذاكلذكرتولقد-

ي!اوونلاإنهم:قلتلقدآدممنأيضاأتتالتيالأخرىللشعوببالشبةأما-

.وعاءمنتسقطالماءمنقطرةتبطجموعهموإن،البصاقمثلوإنهم،شيئا

لقديضيءلاإنهم:عنهمدلتالذينالوثنيينهؤلاءإنالمولىأيهاانظروالآن-

ويفترسوننا.علينايسيطرونبدأو!

وقد،الأثيروحبك،الوحيدةوهبتك،ببكركدعوتناالذين،شع!بكنحنولكننا-

أيديهم.فيألقيتضا

هذامنميرإثنانمتلكلافلماذا،لنادهاكراماأجلنامنخلققدالعالمكانوإذا-

.؟الحالهذاشدومكم؟العالم

السايعالإصحاح

ضيق.4-الطريق

ضيقأ.أصبح-متى12

ثانية.يبعمونثميموتونسوفالجميع28-

للحكم.المسيحيجلسسوت-دد

عبثأ.الجنةيخلقلمالرب46-

الرحيم.وهو-62

فيليأرسلقدكانالذيالملاكإليحضرالكلماتبهذهتفوهيأنهيتوعندما-ا

الماضية.الليالي

إثاها.لأخبركأتيتالتيالكلماتوأسمعايسدراسياانهض:ليوقال-2

عريضواسعمكانفيموضوعالبحرإن:ليقالعندها،إلهيياتكلم:وقلت-3

وعظيما.عميقايكونحتى

النهر.مثلضيقاكانالبحرإلىالمدخلأنفرصنشالوولكن4-
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01

12

13

14

15

16

17

18

91

فييدخللمفإذا،ولحكمإليهولنظر،البحرإلىيدخلأنبإمكانهوقتئذكانمن

الواسع.المكانإلىيصلأنيستطيعفكيفالضيقالمكان

بالأشياءمليئةوهي،كبيرحقلفوقوتوضعتبنىالمدينةإن:اخرشيءوهناللث

:الجيدة

هناللتكأنبالسقوطمهددخطرمكأنفيمتوضعوهو،ضيقلهذاإليهافالمدخل

اليسار.إلىعصيقاوماءاليمينإلىنارا

ضيقالممروهذأ،والماءالناربينحتىبللابينهمافقطواحدممرهنالكولكن

.مرةكلفيواحدرجلبمرورإلافيهيسمحلاحدإلىكثيرأ

الموضوعالخطريتجاوزأنيستيلمهـاذا،كإرثلرجلالمدينةهذهأعطيتفإذا

.؟الإرثهذايستلمأنيستطيعفكيفأمامه

إسرائيل.نصيبكانوهكذا:ليقالعندها.مولايياصح!يحهذاإن:فقلت-

.ألانحصلقدماتقررأوامريارمخرقوعندما،العالمخلقتلهمإكرامالأنه-

وكلهاقليلةفهي،والآلامبالحزنمليئةضيقةالعالمهذأمداخلجعلتوعندها-

ومؤلمة.بالأخطاءملأىوهيشرور

.خالدةئماراوجلبت،وأكيدةواسعةكانتالأقدمالعالممداخللأنوذلك-

لنفإنهم،التافهةوالاشياءالمصرهذالدخول!يعملونلايعيشونالذينكانفإذا-

لهم.خصصماينالوا

الموتسيعترررجلاإلآلستأنكترىوأنت،نفسكتزعجلماذاوالان-

.؟فانيارجلاإلآلستبينمات!أثرولماذا؟والفساد

الموجودالشيءمنأكثريأتيسوفالذيالشيءهذافيعقلكفيتفكرلمولماذ!-

حاليا.

بأنشريعتكشرعتلقد،بالحكميضطلعالذيمولاييا:قائلاأجبتهعندها-

.يهلكواأنيجبالأشقياءوأنالأشياءهذهيرثواأنيجبالأتقياء

أما،بالحبوحةيأملودنولكنهم،البلاءمنيقاسواأنيجبفالأتقياءذلكومع-

بحبوحة.يروالنولكنالبلاءمنأيضاقاسوافهمالأشرارالأشقياء

فوقفهمايمتهلكمنهنالكوليس،الربفوقحاكممنهنالكليس:ليفقال-

.علاهفيالربفهم
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وضعتالتيالربشريعةازدروالأنهم،الحياةهذهفيهلكواكثيرينهنالكلأن-02

أمامهم.

،ليهعيشوايفعلوهأنيجبوماذا،أتوالمنواضحةأوامراصدرقدالربلأن-21

.العقابيتجنبواحتىيلاحظواأنيجبوماذا

أشياءوتخي!لواضدهيتكلمونبدأوابلللربمطيعينيكونوالمذلكومع-22

سخيفة.

ليسإنه:علاهفيالربعنوقالوا،الشريرةبأعمالهمأنفسهموخدعوا-23

طرقه.عنشيئأيعلمونولا،موجود!

أعماله.ينجزواولم،بقوانينهيثقواولمميثاقهوأنكروا،شريعتهاحتقرواوقد-24

.الكمالاتوللكاملين،التفاهاتالتافهينللفارغينإنايسدراسياولذلك-25

تظهروسوف،والاياتالعلاماتهذهتتحققعندماالوقتسيأتي!انظر-26

،الأرضسطحعلىمقمختفيةالآنلأنهاتتقدمهيبينماترىوسوف،العروس

يرىأنيستطعسوفذكرتهاالتيالشرورمننفسهيخلصأناستطاعمنوكل-27

آياتي.

فسوفالباقونوأما،معههمالذيأولئكمعيظهرسوفيسوعابنيلأن-28

.عامأربعمائةلمدةيبتهجون

.الجاةقيدعلىمنكلوسيموتيسوعابنييموتسوفالسنينهذهوبعد-92

هووكما،أيامسبعةمدةالقديموالصمتالسكونإلىالعالميتحولوسوف-03

رجل.أييبقىلنلذلك،المتقدمةالأحكامفيالحال

كلوسيموت،يقومولسوف،يفقلمالذيالعالمسيصحوأيامسبعةوبعد-31

فاسد.

ورقدواترابإلىتحولواالذينوكذلك،فيهادفنمنكلالارضتعيدوسوف-32

لهم.تقررتالذينهؤلاءأرواحلسريةاالأماكنترسلوسوف،سكونفي

البؤسيزولوسوف،الحكممقعدفوقويتجلىعلاهفييظهرالربوسوف-33

.والمعاناةالمديدةالالاموتتهي

يمانالإيشتدولسوف،الصدقوسينتصر،فقطالحقالحكميبقىوسوف-34

.ويقوى
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وزنهاالصالحةللأعمالوسيكون،المكافآتوستظهرالعملذلكوسيتبع-35

قيمة.لهايكونلنسوفالشردرةوالأعمال،وقيصتها

الذينالاباءلأجلموسىوصلىسدوملأجلصلىقدإبراهيمإن:قلتعندها-36

التيه.فيأذنبوا

.اشانزمنفيإسرأئيللأجلبعدهيسوعوصلى-37

سوفالذينأجلمنسليمال!وصلى،الخرابلأجلصلياوداودوصموئيل-38

.الحرمإلىيأتون

حتىالأمواتأجلومن،الدنياعليهمأمطرتالذينأجلمنهيلياسوصتلى-3فى

.الحياةلهتكتب

.وكثيرونوكثيرون:سنحريبأيامفيالناسأجلمنأشعياوصتلى-04

أصبحواوالمتقون،يتزايدوالشر،ولكبريزيدالفسادنرىإنناالانحتىبل-41

أيضأ.ألانهكذاالحاليكونلافلماذأ:الأشرارلأجليصلون

إلمجد،كثيريكمنحيثالنهايةليستالحاضرةالحياةهذهإن:قائلافأجابني-42

.الضعفاءلأجليصلوننراهمفلذلك

سيأتي،الذيللخلودوبداية،الوقتلهذانهايةسيهكونالقيامةيومولكن-43

.بعيداالفساديمضيوسوف

التقوىوتنمو،الكفرأسبابوتنقطع،الشهواتفيالإفرإطينتهيوسوف-44

والحق.الصدقعالياولرتفع

حازمنيظلمأنولا،بالفناءعليهحكممنينقذأنإنسانأييستطيعلاعندها45-

النصر.

الأرضتعطلملوالأفضلمنكانإنه:أقواليواخرأولهذاإن:قائلافأجبته-46

الزللعنالحالةهذهتوقفهأنالواجبمنكانلهأعطيتعندماأنهأو:لادم

.لذنوبوا

ينتظرأنالموتوبعد،الحياةءعبفيسيعيشكانإذاللإنسانالفائدةمالأنه-47

.؟العقاب

4E-بلوحدكتسقطلمإنك،أذنبتالذيأنتأنكمعلأنه؟فعلتماذا،ادميااه

.!منكأتيناالذيننحنجميعاسقطنا
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نفعلنحنبينما،بالخلوروعدناقدكناإذاجنيناهاالتيالفائدةهيمالأنه-4فى

.؟الموتتس!تحقالتيالأشياء

أصبحاأشراراولكوننا،بأنفسنانحنبينما،الدائمبالأملوعدناقدوأننا-05

تافهين؟

.الأشرار؟عي!ةنعيشنحنفلماذ!،والأمينالصحيحالمقرينتظرناوأنه-51

الفوضى،عيشةعاشواالذينعنللدفاعحفظقدعلاهفيالربجسدوأن-52

.؟والشرورالفوضىأنواعأسوأفيسرنانحنفلماذا

ف!هايوجدحيث،الأبدإلىباقيةثمارهاتظلالتيالجنةلناتظهرسوفوأنه-53

ندخلها.لنكناإذاالفائدةماولكن،والصحةالأمان

.(كريهةأماكنفيسرناقدننا')-54

،النجومفوقوتشعتلمعسوفالشهوإ!عنإمتنعواالذينالمتقينوجوهوإن-55

.الظلماتظلحةمنأكثرسوداءمكفهرةوجوهناستكونفلمازا

هذهأجلمننقاسيسوفأننانقدرنكنلم،الذنوبونقترفنعيشكنابينما-!5ل

.الموتبعدالذنوب

يولدإنسانكلسيسخوضهاالتيالمعركةحالةهيهذهإن:وقالأجابنيعندها-57

.الأرضهذهفوق

الذييستلمسوففهوإنتصرإذاولكن،قلتكمايقاسيفلسوفقهرإذ!فهو-58

عنه.نوهت

التيالجاةلكماختأروا:حيأكانبي!ماموسىعنهاتكلمالتيالحياةهيهذهلأن-5فى

تحيونها.سوف

تكلمتعندمايصدقونيولم،بعدهالأنبياءيصدقواولم،يصدقوهلمذلكومع-06

معهم.

سرورهنالكسيكونلأن،خرابهموقتالحزنعليهميثقلأنيجوزلاإنه-61

.بالخلاصاقتنعواالذينلدىعظيم

رحيماويدعىرحيمعلاهفيالربأنسيديياأعرفأنا:وقلتعندهافأجبته-د!2

العالم.هذاإلىبعديصلوالمالذينيرحملأنه

شردعتط.إلىيتجهونالذينويرحم-63
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64

ث!5

ل!ل!

67

68

فى6

07

مخلوقاته.منلأنهمأذنبواالذينيسامحوأنه،عليهميصبروأنه-

حاجة.هنالككانحيثماللعطاءمستعدفهو،العطاءواسعكريموإنه-

ولأولئك،الماضيوفي،الحاضرفيوجدلمنرحمتهيضاعففهو،رحيموأنه-

المستقبل.فيسيوجدونالذين

.الأرضيرثونالذينمعيستمرلنسوفبالعالمرحمتهيضاعفلمإذالأنه-

نأالآثاماقرفواللذينيمكنحتى،بكرمهغفورايكنلمإذاهلأن،الغفوروهو-

منهم.الافعشرةمنجزءمنأكثرالبشرمنحيايبقىلنعندها،منهايشصلوا

هـلقضيكلماتهنفوسهمتشفيالذينعنيعفلمفإذا،العدلالحكمأنهوبما-

.المشاحناتمنكبيرةكمياتعلى

تحصى.ولاتعدلاالتيالجموعتلكمنالقليلإلأيب!قىلنسوف-

الثامنالإصحاح

.قليلوننجاولكنكثيرونخلق-أ

أعماله.الربيتلفلماذايسأل-6

يخدمهالذيالشعبإلىالعطفبعينينظرأنالربإلىويتوسل-26

.ياخلاص

الخير.إلىتعجهلاالأجيالجميعأنالربيجيب-41

يشابهه.ولمنلهأعذقدالمجدد!ان-52

العالمأما،كثيرونليسكنهالعالمهذاخلققدعلاهفيالربإن:قائلافأجابني

للقلائل.مخصصفهوالاخر

تعطيأنهاأجابتكالأرضسألتفإذا،ايسدرأسياالمتشابهاتبعضلكسأورد

يحتويالذيالترابولكن،الفخارمنهيصعالذيوالغضارالترابمنكثيرا

العالم.هذافيالأمورتمجرنرىوهكذا،ونادرقليلالذهبعلى

.نجواالذينهمالقلائلولكنخلقواكثيرونفهنهالك

واهضميها.الحكمةوافهميروحيياالعلي:قائلأأجبئهوهكذا

لكيعدلملأنه:بالتنبؤرغبتكعنعرتوقدبأذنيكتصغيأنوافقتقدلأنك

لتعيش.طويلةالأجلمنفسحة
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13

14

15

16

17

18

لاا

لقلونجا،بذورأتعطيناوأن،أماملثيصفيبأنلعبدكتسمحلمأنتإذاإلهييا

كليستطيعفكيف،ثمراتهاوتخرج،أكلهاتؤتيحتىلأفهامناوثقافةوعلمأ

.إخر؟شخصمكانيتحصلوهوفاسدوهويع!يشأنإنسان

سلفكمايديكصنعمنجميعأونحنلكشريكلاوحدكأنتلأنك

خبرتنا.وأ

مخلوقكيبقى،أنتأعضاءهوتخلق،الأمرحمفيالجسميتكونعندمالأنه

أمه.بطنفيأشهرتسعةخلقتهالذيالمخلوفويظل،والماءالنارفيمحفوظا

المعينالوقتيأتيحتى:محفوظأيظلالأمبطنفىحفظالذيذلكولكن

فيه.وكبرتنمتالتيالأشياء،الحافظالرحمفيخرج

الثديين.ثمرةهوالذياللبنتخرجأنالأمأجزاءبعضأمرتقدوأنك-

بهتمصرفحتىالزمنمنلمدةوو!دخلقالذيالطفليغذياللبنوهذا-

بحكمتك.

بحكمتك.وتصلحهالشريعةوتلقنهبفضلكوتغذيهتربيهفأنت-

تريد.كمابذلكوتسرع،خلقتهمثلماتميتهسوفوأنت-

سهلهذأفإن،وعملجهدبعدكونتهأنبعدعليهوالقضاءبتدميرهقضيتوإذا-

ببقائهأيضايكونأنيمكنالأمروهذا،منكأمرإصدارعلىيتوقففهو،جدأ

وحفظه.

أعلموأنت،عامبشكلالإنسانحولماشيئاسأتكلمإنيمولايياولهذا-

حزين.أناأجلهممنالذينشعبكحوليكونسوفوكلامي.مني

بالحزنأشعرالذينإسرائيلولأجل،حظهمأندبالذينولأجلميراثكولأجل-

سبيله.فياضطربالذييعقوبولأجل،لأجلهموالثقل

أرىلأنني،ولأجلهمنفسيلأجل،امامكبالصلاةأبدأأنليتسمحهلولهذا-

.الأرضهذهعلىنعي!ق!الذيننحنسقوطنا

سيأتي.الذيالحسابسرعةعنسمعتأننيذلك-

هيهذه:أمامكأتكلمسوففإني،كلماتيوافهم(صوتياسمعولهذا-

أنا:وقلت.رفعأنقبلبدايتهافيايسدراسكلصات
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وفيالسماءفوقمنشيءكلويلاحظالسرمديةفييسكنالذي،مولاييا-5+

.الهواء

حشودتقفوهوالذي،فهمهيمكنلاومجدك،وصفهيمكنلاوعرشك-21

.يرتجفونوهمأمامهالملائكة

وثبتتكلماتهصدقتمنويا،بحمدهوتسبح،والنار،الريحلهتصليمنيا-22

.أوامرهوتعززتأقواله

هيالضي،الرواسيالجبالغضبهويذيب،أعماقهامنالبحارنظرتهتجففمنيا-23

الشواهد.صدقأ

مخلوقك.لاسترحامتصغيوأن،عبدكصلاةتسمعأنإليلثأتوسل-24

.السؤالعلىأداومسوفالفهمأمتلكومادمت،حيامادمتسأتكلملأنني-25

.بإخلاصيخدمونكالذينإلىانظربل،شعبكذنوبإلىتنظرلا-26

إلىانظربل،التقديربعينإليهاتنظرولا،الشرلرةالوثنيينباختراعاتتهتملا-27

.وخشوعبرهبةشواهدكعلىيحافظونالذينرغبات

أولكوتذكرفكربل،وأمامكطرلقلثفيبالسيريتظاهرونبالذينتفكرلا-28

لإرادتك.طبقامنكورهبو!،هيبتكعرفواالذين

علمواقدبالذينتعتنيأنبل،كالوحوشعاشواالذينتدمرألامشيثتكفلتكن-2و

.واتقانبوضوحشريعتك

بلوالحيواناتالوحوشمرتبهعنيرتفعونلاالذينعلىتسخطولاتغضبلا-03

.ومجدكبعدلكثقتهموضعواالذينأحمت

!سوفالخاطيننحنبسببناولكنالأمراضهذهمنفقاسيواباؤنانحنلأننا-31

الرحيم.أنتتدعى

يألديناليسالذيننحن،لناالرحيمفأنتترحمناأنرغبتككانتإذ!لأنه-32

حق.عصل

الأوفىالجزاءيستلمونسوفلهمحسبتهاكثيرةحسناتلهمالذينالعادلينلأن-33

لأعمالهم،

التيالفاسدةالأجيالهذههيوما؟منهتحنقأريستحقالذيهوالإنسانفما-34

.ومرارةبغلظةتعاملهاأنتستحق
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وقدإلآأحدالأرضهذهعلىولدوامنكلبينهناكليسالحقيقةفيلأنه-35

ذنبا.واقترفإلآأحدمنهالكليسالمخلصينبينومن،الشرورفيانغمس

وترحمتتفضلعندماوذلك،وجودككرمكيعرفسوفمولايياوبهذا-36

صالحة.أعمالأيعحلوابأنالثقةلديهمليسالذين

وإنها،صحيحةأعدهاالتيالأقوالبعضتكلمتلقد:قائلأأجابنيعندها-37

لرايك.طبقأستكون

يوموقبل(مدتهمقبلأذنبواقدالذينمعبالتصرفأفكرلاسوفحقالأنه-38

القيامة.وقبلالحساب

وخلاصهمحجهمأتذكروسوف،المتقينمعبالتصرفأبتهجسوفولكي-93

ينالونه.سوفالذيوجزاءهم

.الانعنهتكلعتماكليحدثوسوف04-

منكثيراويغرس،الأرضفيالحبوبمنكثيرأيبذرالزارعأنكمالأنه-41

لاالمناسبالفصلفيبذرتالتيالبذورمنكثيرأأنيحدثولكن،الأشجار

تمتدلاغرستالتيوالأشجارالنباتاتمنكثيراوأن،الأرضمنتخرجولاتنمو

.ينقذونلاسوفالعالمهذافيالناسمنفكثيركذلك،جذورلها

أتكلم.دعنيليوسمحتتفضلتإذ!:وقلتفأجبته42-

المطرتستلملمإذاالأرضمنتخرجولاتهلكالزارعيبذرهاالتيالبذورإن-43

وأفسدها.،جدأشديدمطرأتاهاإذاأو،المناسبالوقتفيمنك

لأنلثصورتكودعوتهبيديكوشكلتهخلقتهالذيأيضاالإنسانيهلكوهكذا44-

فيوربطته،لأجلهالأشياءجميعخلقتقدولأنك،عليهشبهكألقيتأنت

.الزراعببذورحلقه

الرحيمأنتلأنكإرثكوارحم،شعبكعنأعفلكن(عليناتحنقلا-45

لمخلوقاتك.

للمستقبلالمستقبليةوالأشياء،للحاضرالحاضرةالأشياءإن:فائلاأجابنيعندها-46

.القادم

فيمنكإقتربتولقد.أناأجهاكمامخلوقاتيتحبأنبمقدوركليسلأنه-47

.العصاةال!مةمنأقتربلنولكنومنهمالأحيانبعض
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فى4

05

51

52

53

54

55

56

57

58

95

لأ6

61

ل!2

63

:علاهفيالربأمامتصرفاتكفيمدهشأنكأظهرتوبهذا-

ومنزلةمجدذاتعدأنتطلبولم،بكيليقكصاالربأمامتواضعتلقدوبهذا-

المخقين.بين

هذافياخرالزمنفييعيشونسوفبالذينيحلسوفوالشقاءالبؤسلأن-

.خيلاءوفيمتكبرينالأرضفيمشوالأنهم،العالم

تستحقه.الذيالمجدعنتفشوأنت،وعرفتهانفسلثفهمتقدولكخك-

فيمكانكلكوأعد،الحياةشجرةلكغرستولقد،لكفتحتقدالجنةلأن-

والجو!ة،الأبديةبالرأحةلكوسمح،مدينةلل!وبنيتالوفرةلكوهيئتالاخرة

والحكمة.التامة

هربولقد،عنكحجباوقدوالخوفوالضعفالنرجذورمنكنزعتولقد-

ينسى.حيثالجحيمإلىالفسار

.الخلودكنزظهرالنهايةوفي،وزالت،الأحزانمرتولقد-

الهالكين.أولئكحشودتخصأشلةتسألفلاولهذأ-

وهجروا،بشريعمتهوهزئوا،علاهفيالربإخقمرواالحرلةلهمكانتعدمالأنه-

طرقه.

المتقين.علىبالأقدامداسوافقد.ذلكوفوق-

.شيءكلوينتهييموتونسوفوإنهم،إلههنالكليسإنه:قلوبهمفيوقالوا-

هيئاوقدوالألمالعطشهكذا،غدثسوفانفاذكرتالتيالأشياءأنكمالأنه-

وشأنه.الإنسانيتركأنالربإرادةمنلشلأنهلهم

أولأوكانوا،خلقهموهوالذي،إسصهرنسواقدخلقهمالذينأولئكولكن-

.الحياةوهبهمقدلأنهيشكرونه

أدفما.أوقوسينقابالانباتحكميفإنولهذا-

منالقليلولبعضلكأظهرتهابلالرجاللجميحأظهرهالمالأشياءفهذه-

قائلا:أجبتهعندها،أمثالك

اخرفيتفعلهاسوفالتيآياتكمنكثيراشيئاأرلتنيقدالان،الربأيهاانظر-

.إياهترنيلمالذيهوالزمنماولكن،الزمن

226--
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التاسعالإصحاج

.ينقذونلاوالذينينقذونسوفالذينمن-7

فاسد.الانجميعهالعالم-91

القلائل.ينقذذلكمعالربولكق-22

.الربشريعةعلىيحافظونالذينهميهلكونالذينبأنيشكو-33

حقل.فيتندب،تنوحامراةيرىوبعدها-38

منجزءأترىفعندما،وترب!،بأتقانالزمنأن!قس:وقالعندئذفأجانجي

تبلور.قدعنهاأخبرتكالتيالإشارات

علاهفيالرببهسيتفقدالذينفسهالوقتهوالوقتهذاأنتفهمسوفعندها

صنعه.الذيالعالم

العالم.هذافيالناسصيحاتوالصيحاتتظهرالزلازلعندماولذلك

هذهعنلكلمقدعلاهفيالربأدطحسنبشكلتفهمسوفأنتذلكعند

البداية.فيحمىبللاتولدأنقبلالأشياء

النهايةأصبحتوقد،نهايةولهبدإيةاصهالعالمهذافيصنعشيءكللأن

وشيهكة.

إلاياتفي،واضحةبداياتلهاعلاهفيالربأزمنةفإنذلكمعحتى

.والإشاراتالنتاثجفيوالنهايات،الخارقةعماللأواعاجيبلأوا

بها.آمنالتيوباعتهقاداتهبإيمانهبأعمالهالنجاةعلىقادرايكونأو،يقذمنوكل

أعدرتهالذىالخلاصيرىولسوف،إليهاالمثارالأخطأرتلكمنينجوسوف

البداية.منذليمقدسيهىجعلتهمالذيأنالأني،حدوديضمنلأرضي

عليئعابو!الذينأولئك،الشفقةتستدعيمزريةحالةفيسيصبحونوعندها

معيشةيعيشونسوفواحتقاربإزدراءبأوامريرموامنجميعوإن،طرقي

.العذا!

علي.يتعرفواولموالربحالفائدةيبغونكانواحياتهمطيلةلأنهم-

كانتعندماالحريةمنشيئايمتلكونكانو!بينماشريعتيكرهواالذينوأولئك-

ذلك.يحتقرونكانوابلشيهثايفهموالم،لهممفتوحةالحوبةأبوإب
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02

.لامالآوتحملالموتبعديعرفونهاسوفوهم-

ومتى:الأتقياءغيرالأشخاصعقابسيتمكيفلتفهمفضولياتكنلاولذللث-

والذين،بأسرهاالدلايمتلكونالذينالصالحونالأتقياءسيقذكيفإسألبل

لأجلهم.الدنياخلقت

وقلت:أجبتهوبعدها-

أكثرهوالهالكينعددأنفي،وقلتهسلفماساقولوالان،قبلمنقلتلقد-

الناجين.عددمن

.الماءقطرمنأكبرهيالبحرموجةأنكما-

تكونلأزهاراتكونوكما،البذورتكونالحقليكونكما:قائلافأجابني-

لأنها،زراعتهتكونالزإرعيكونوكما،العمليكونالعامليكونوكما،ألوانها

العالم.زمنكانت

هؤلاء،بهيعيشلكي،بعدخلققديكنلمالذيالعالمهذاهيأتعندماوالآن-

.ضديأحديتكلملم

يخلقونالذينأولئكأخلاقإنالانولكن:مطيعاشخصكلكانعندئذلأنه-

خلصواقانونوبوساطة،الدائمةالبذوربواسطةفاسدةأصبحت،العالمهذافي

وخفي.غامضوهو،بهأنفسهم

كانتالتيالخدعبسببالخطربعضهناللثكانولكن،العالمعددتوهكذا-

عنقودمنعنبحبةلنفسيوأبقيت،بعظمةبهااحتفظتولكن،رأيتولقد-21

عظيم.ل!ثعبونبتةكبير

محفوظة،العنبحبةودعوا،عبثاولدتالتي،ذلكبعدتهلكالجموعدعوا-22

أتممتها.حتىعظيمأجهدأبذلتلأننينبتتيوكذلك

.تصومأندون)ولكنأخرىأيامسبعةالعبادةإلىانقطعتماإذاذلكومع-23

تأك!ولا،مبننبيتأيهنالكليسحيثالأزهارمنحقلإلىاذهبولكن-24

أكلعلىداومبل،الخمرتشربولا،لحمأيتذقولا،الحقلأزهارسوى

.(فقطلأزهارا

إلك.وأتحدثاتيسوفزلكعند،باستمرارعلاهفيالربإلىوصل-25
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03

31

32

وهناللث،أمرنيكما،ارداثيدعىالذيالحقلإلىطريقيفيسرتوهكذأ-

بها.واكتفيتوالأزهارالحقلبقولمز(وأكلتالأزهاربينجلت

كانتكما،قلبييملأبالغيظوشعرت،الع!نمبعلىجلستأيامسبعةوبعد-

قبل.منحالتي

وقلى:علاهفيالربأمامأتكلموبدأتفميوفتح!-

لامكانفيالتيهفيلآبائنانفسلثوأظهرتلنانفسكأظهرتلقد،مولاييا-

مصر.منخرجواعندماقاحلمكانفي،إنسانيطؤه

.يعقوبنسبياأنتم،كلماتيوافهمواإسرائيلبنييااسمعوناةقائلاتتكلموأنت-

بهاتشرفونوسوف،عندكمسخثمروهي،عندكمشرلعتيغرستلقدانظروا-

الأبد.إلى

بموجبيعملواولم،عليهايحافظوالمالشريعةاستلمواالذيناباءناولكن-

أيهاتخصكلأنهاتسقطأنيمكنولاتسقطلمشرلعتكثمراتأنمع،أوامرك

.الرب

33

34

35

36

37

38

93

04

التيالأشياءعلىيحافظوالملأنهمسقطواقداستهلموهافالذينذلكومع-

مهم.غرست

يستلموعاءأيأو،السفينةالبحرأو،البذورالأرضتستلمعندماالعادةومن-

به.رميتالذيالموضعفيوتتلاشىتهلكالأشياءتلكفإن،الشرابأواللحم

يبقىولاويتلاشىيهلكسوفيستلمأويرمىأو،يبذرالذيالشيءوذلك-

يكن.لمكأنهيصبحلنابالنسبةولكنه،معنا

استلمها،الذيوقلبنا،ذنوبناتهلكناسوفالشريعةاستلمناالذيننحنلأننا-

قوتها.عنفوانفيتبقىولكنهاتهلكلافالشريعةذلكومع-

رأيتيمينيوإلىبعينيالواردإلىنظرت،بقلبيالأشياءهذهتكلمتوعندما-

ممزقةوثابها،بالحزنالقلبمث!فلةوكانتمرتفعبصوتوتبكيتنوحوكانتامرأة

.الرمادرأسهاوعلى

نحوها.وتحولت،تذهبأعيثهاكنتالتيأفكاريتركتعندها-

.؟عقلكفيمحزونةأنتولماذا،تبكينلماذا:لهاوقلت-
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42

43

44

45

46

47

لأننيأحزانيفيوأزيد،حظيأندبحتىوحديرعنيةسيديياليفقالت-

.وذلبانخفاضوأشعرعقليفيالغيظغايةفي

أخبريني.؟يؤذيكالذيما:لهافقلت-

عاما.ثلاثينمنذزوجاليأنمعطفلاألدولم،عقيمةأمتكأنا:فقالت-

أدعوأنسوىوالنهارالليلطيلةشيئاأفعللمالثلاثينالأعوامهذهأثخاءوفي-

.علاهفيالربإلىبألصلاةوأتوسل

وشقائيبؤسيإلىالعطفبعينونظرأمتهشكوىالربسمععاماثلاثينوبعد-

وقد،وجيرإنيزوجيوكذلكالطفلبهذاكثيراسررتوقد:طفلاووهبني

القدير.القادرالرببحمدسبحنا

ومشقة.عاءبكلالطفلهذاربيتوقد-

وليصة.عصلتزوجةليخذماسباسنهوأصبحكبروعندما-

العاشرالإصحاج

الحقل.نىالمرأةيواسيوهو-أ

منها.بدلأمدينةوتظهرتختفيهي-27

ا-لقل،فيالرؤىهذهعنيعلنالملاك-04

ميتا.سقط،الزوجيةمخدعإلىابنىدخلعندماأنهوحدث-ا

أخلدتوهكذا:وتعزيتيبتسليتيجيرانيوبدأ،الأنواروأطفأناقمناذلكعند-2

.المساءحتىالثانياليومفيللراحة

ليلانهضتأننفسيتهدأحتىلتعزيتيأتواالذينذهبأنبعدأنهوحدث-3

تراني.كماالحقلوهذاالمكانهذاإلىوأتيتوهربت

فيوسأستمرشرابأوطعامدون،هن!اسأبقىبلالمدينةإلىأرجعأنأريدلاوأنا-4

.الموتحتىوالصياموالبكاءالندب

قائلا:بغضبإليهاوتكلمت،تعترلنيكانتالتيتأملاتيجميعتركتعندها-5

.،والنكباتالمصائبمنبناحلماترينألا،الحمقاءالمرأةأيتهاأنت-ل!

حظهاتندبوهي،أذتتوقدحزناامتلأتقدصهيولطأفناأنكيفترينألا-7

دوما.
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الشديداالحزنمنحالةفيجميعالأنناحظنانندبحزانىجميعاأنناترلنألا

.؟واحداابناتندبينفأنتذلكومع

يسمطودأكضيرينتندبأنيجبالتيهيأنهاستخبركوهيالأرضاسألي

!...فوقهاوترعرعو!كبرواأنبعدصرعى

كثيرونمنهايخرجوسوفالبدايةمنذكثيرونخرجالأرضهذهمنلأنه-

منهم.كبيرجمهورأجتنابتموقد،الفناءإلىيسيرونجميعاولكنهم

المرأةأم،الكثيرةالجموعفقدتالتيالواحدة:أكثريندبأنيجبالذيفمن-

واحد.طفلىسوىتفقدلمالتي

الذي،روحيثمرةخسرتلأنننأرضكحزنحزنيإن:ليقلتإذاولكن-

.بالأحزانوربيتهبالألموضعته

يأتونسطحهاعلىالموجودينجميعلأن،كحاليحالها!لي!مالأرضولكن-

.الأرضخلقتأنمنذودذهبون

وهي،ثمرتهاالأرضأعطتكذلك،ربيتقدأنتفكما:لكأقولإننيثم-

خلقها.بدايةمنذاالإنسان

بك.حلقدماوتححليتشجيهعيوإسمعي،لنفسكحزنكاحفظيوالان-

الوقتفيابنكتستلمينفلسوف،العدلهيالربمشيئ!ةبأناعترفتإذالأنه-

.المرموقاتالشاءمنتصبحينوسوفالمناسب

زوجك.إلى،المدينةإلىطرلقلثفياذهبيلذلك-

أموتسوفبلالمدينةإلىأذهبلاسوفإنني،ذلكأفعللنإنني:ليفقالت-

هنا.

وقلت:معهابالكلامأسهببدأتوهكذأ-91

نزلتالتيالمحنهيكملكأقولإذنصيحتياسمعيولكن،ذلكتفعليلا-02

بأورشليهم.حلتالتيالأحزانترينعندماتتأسيأنوعليلث؟بصهحون

الهحكل.وهدمالمذبحكسرقد؟خراباأصبحقدحرمناإنترينكمافإنك-21

فرخاوانتهى،الدينيةتراتيناأخرستوقد،الأرضإلىبسنطورنارميوقد-22

جميعدنستوقدالعهدتابوتوأللف،شمعدأناتناضوءوانطفأوحبورنا

العار،مواضعفيأطفالناووضعوا،دنسةأسماءعليناوأطلقوا،مقدساتنا
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عذراواتناواغتصبوابعيدهبلادإلىوأرسلوهم،اللاويينوأسرو!كهشاوأحرقوا

الصغارالأطفالوقتلوابعيدأوالمضقينالصالحينوأخذوازوجاتناوفضحوا

.ضعفاءفيناالأقوياءفأصبح،الشبابواستعبدوأ

الذينأيديإلىسلمتقدلأنه،وكرامتهاشرفهاخسرتقدصه!يونأنوالأنكى-23

يكرهوننا.

وتتخلصي،الثقيلةالأوزاروهذه،الحزنهذاعنكتنفضيأنأنصحكلذلك-24

الرحمةعلاهفيالربويمنحكثانيةمرةالقادرالربيرحمكحتىالأحزانمن

وتعبك.أحزانكمنلتتخلصيوالطمأنينة

إننيحتىمحياهاوتألق،فجأةوجههالمعمعهاأتكلمكنتبينماأنهوحدث-25

.المرأةهذهتكونأنيمكنماذاأفكروصرت،مهاأخشىصرت

هذهمنارتجفتالأرضإنحتىمخيفةعظيمةصرخةعنهاصدرتوفجأة-26

الصرخة.

مدينةأماميظهرتبل،أبداأماميتظهرالمرأةتعدلمدهشتيولثدةفنظرت-27

نفسيإلىالخوفتسربعندها.أساساتهمنذإتهأظهرعظيممكانوظهر،مبنية

قائلا:عالبصوتوصرخت

عدةغيبوبةفيأسقطجعنيلأنه؟البدايةمنليأتىالذيالملاكأورئيلأين-28

وتأنيب.تقريعإلىتتحؤلوصلاتي،فاسدةنهايتيجعلوقد،مرات

إلي.وينظريحضربهإذاالكلمال!بهذهأتفوهكنتوحالما-92

اليمينيديمنفأخذني،وضاع-رشديكالميتالأرضإلىسقطتوعندها-03

!ي:وقالقدميعلىأوقفنيثمويواسينييسلينيوأخذ

عقلكيضطربولماذا؟الشكلبهذامضطربأنتولماذا؟بكحلالذيما-31

.؟قلبكوأفكار

إلىوذهبتكلماتكبموجبعملتأننيمعهجرتنيقدلأنكةلهفقلت-32

.تغييرهأوعنهالتعبيرأستطيعلامما،رأيتمارأيتوقد،الحقل

أنصحك.سوفوإنني،برجولةتصرفليفقال-33

الأمل.فاقدوأناأموتلثلاتهجرنيألاأرجوكفقط،سيديياتكلم:لهفقلت-34

شيثا.أعرفلابأنيوسمعت،شيئاأعلملابأنيرأيتقدلأنني-35
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24

43

44

حلم.فىهيروحيأنأم(تخدعنيحواسيكانتهلأو-

.!الحلمهذامنوتخرجهالحقيقةخادمكتريأنإليكأتوسللذلك-

لأنتخائفأنتلماذاوأعلمكأخبركسوفوأنااسمعني:قائلاأجانجيعندها-

الأسرار.منبكثيرلكيفضيسوفعلاهفيالرب

شحبكلأجلباستمرارتحزنلأنك،الصحيحالطريىعلىتسيرأنكرأىفلقد-

.صهيونحظوتدب

.مؤخرارأيتهالذي،الحلممعنىهوهذ!فإنلهذا-

تواسيها.وبدأت،وتنوحتندبامرأةرأيتفلقد-

مبنية.مدينةأمامكظهرتبلالمرأةتلكترىتعدلمولكنك-

التفشر:وهاكابنهاموتعنأخبرتلتوقد-

مدينةبشكلرأبمتهاحتىمعكتكلمتوقد،صهيهونهيرأيتهاالتيالمرأةهذهإن-

مبية.

45

46

47

4!
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05

51

52

53

هيشةالثلائينهذهإن،ولددونعقيماسنةئلاثينظلتإنهالكقالتوقد-

فيها.والعاديمالأضحياتتقديمدونمضتالتيالمدة

المرأةولدتأنوبعد،القرابينوقدم،المدينةسليمانبنىسنةثلاثينبعدولكن-

.ولداالعاقر

إلىيشيرهذاأنذلكفمع!نى،وتعببجهدالطفلربتإنهاقالتوعندما-

أورشليح.فيالسكن

سقطالزوجيةمخدعإلىذاهبوهوابنيأنحدثإنه:لكقالتعندماولكن-

أورشليم.خرابإلىيشيرهذاإن،ومات

ولسوف:تواسيهااخذتلولدهأندبهابسببلكن،الش!بهرأيتأنكوتذكر-

الأسرار.هذهمغاليقلكتفتح

منتقاسيوأنت،لأجلهاكثيراحزنتقدبأنكرأىقدعلاهفيالربإنفالآن-

جمالها:ونضارة،مجدهابريقأراكفقدوهكذ!،لأجلهاقلبككل

فيه:مبنيبيتأيهنالكليسحيثالحقلهذافيتبقىأنامركإننيولهذا-

.هذايريكسوفعلاهفيالربأنعلمتلأنني-

!ه.بناءلأقيأساسأييوجدلاحيثالحقلهذاتدخلأنآمركلهذا-
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95

إنسانلأيبناءمنما،مدينتهإظهارفيعلاهفيالرببدأالذيالمكانفيلأنه-

.هناكيقومأنيمكن

بجمالوتمتعطريقكفيسرولكن،يجزعقلبكتدعولا،شيئاتخش!لاولهذ!-

:ترىأنعيناكبهتستطيعمابقدر،البناءوعظمة

تفهمه.أنأذناكتستطيعماتسمعسوفذلكوبعد-

لاوهذا،يدعوكعلاهفيفالرباخرينأشخاصعدةمنأكثرمباركلأنك-

للقلائل.إلايتسنهى

ها.س!ققىليلأغداولكن-

الربيقدمهاسوفالتيالعالةالأشياءرؤىعلاهفيالربيريكوسوف-

تلكفينمتوهكذا!الأرضهذهعلىاخرالزمنفيسيعي!ونالذينلأولئك

أمرني.كمابعدهاالتيوالليلةالليلة

عشرالحاديالإصحاج

البحر.منيخرجنسراحلمهفييرى-أ

النسر.الىويتحدثالغابةمنيخرجواسدا-37

اثضاللنسروكانالبحرمنخارجانسراشاهدتلقدانتبهوا،حلمارأيتإننيثم

.رؤوسوثلاثةمريشةجناحاعشر

الرياحجميعهبتوقد،جميعهاالأرضفوقأجنحتهنشرقدالنسرأنورأيت

بعض.معبعضهاوتجمعتعليها

.وصيرةقيلةرشساتوغدتمعاكساتريشاترلشهمننمتقدأنهوشاهدت

الرأسينمنأكبركال!الوسطفيلرأسف:مرتاحةكانتالنسررؤوسولكن

البقية.معمرلاحاكانفقدذلكومع،الأيخرين

منوكل،الأرضيغطيانوجاحاهيطيربالنسرفإذا،نظرتهذاعلىوفلاده

علبها.يعيش

لمبل،ضدهأحديتكلمولم،النسرلهذ!يخضعالسماءتحتشيءكلأنورأيت

.الأرضوجهعلىمخلوقأييتكلم

قائلأ:الريشمعولتكلممخالبهفوقيرتفعالنسرفرأيتنظرتثم
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منكلوليراقبمكانهفيواحدكلليخم:واحدالنفيمعاجميعاترإقبوالا-!

جهته.

النهاية.حتىتبقىالرووسدعواولكن-فى

وسطمنبلالنسررؤوسمنلس!يخرجالصوتوشهدتسمعتوقد-15

II-مخهم.ريشاتثمانيفوجدتالعاكسريشهعددتوقد

العالم.جميعتحكموإحدةريشةالأيمنالجانبعلىورأيتونظرت-12

وهكذا،ذلكبعدتظهرولم،نهايتهاحلتحكمتعندماأنهاحدثولكن-3)

طويلة.لمدةوحكمتالتاليةالريشةوقفت

أبدأ.الظهورإلىتعدولمأيضانهايتهاأتتحكمتعدماأنهوحدث-14

لها:يقولصوتسمعوعندها-15

هذالكأقول:طويلةمدةالأرضعلىبالحكماضطلعتالتي،أنتأسمعي-ال!

الظهور.تعاودينولاتختفيأنقبل

نصفح!ىولا،حكمتهالذيبالقدريحكمبعدكواحدأييأتيلنسوف-17

حكمته.الذيماالوقت

إلىتعدولم،اختهفتثمقبلهاكالممدمةوحكمتالثالخةارتفعتذلكوبعد-18

أيضا.الظهور

وحكمت،أخرىتلورلشةجاءتحيث،الباقيةالريشجميعمعحدثوهكذا-91

اختفت.ثم

الأيمنالجانبعلىتلكتلتالتيالريشاتوقفتالزمنوبرور،نظرتوبعدها-02

ولمجميعأاختفينبرهةبعدولكنبعضهاحكموقدأيضاتحكمأنتستطغحتى

.الظهوريعاودن

يحكم.لمولكنهارتفعبعضهالأن-21

تظهرنعدولم،كلهااختفتقدعشرةالاثنتيالريشاتأنفرأيتنظرتوبعدها-22

:الصذرتانالريش!تانوكذلك

وستةمرتخيةرؤوسثلاثهبقيبلالنسرجسمعلىرشةأيهالكيعدولم-23

.صغيرةأجنحة
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علىالرأستحتوبقيا،الستهعنانفصلاصغيرينجناحينأنرأيتوبعدها-24

مكانها.فياستمرتالأربعةلأن،الأيمنالجانب

وتحكم.ترتفعأنفكرتالجناحتحتكانتالتيالريشاتأنفرأيتونظرت-25

تظهر.ولاتختفيثمترتفعواحدةفرأيتنظرت-26

واختفت.الثانيةتبع!تهاماوسرعان-27

بالحكم.فكرتاالباقيتنالريشتينأنفرأيتنظرتوبعدها-28

يأ،ومرتاحةمرتخيةكانتالتيالرؤوسأحداستيقظبذلكفكرتوعندما-2فى

الآخرين.الرأسينمنأكبركانالرأسهذالأن،الوسطفيالذيأسالر

به.متصلانالأخريينالرأسينأنرأيتوعدها-03

منكانتااللتانوهما،الجناحتحتاللتينالريثتينوأكلالرأساستدإروقد-31

منهما.واحدةكلتحكمأنالممكن

علىالحكموتحمل،العالمأنحاءجميعفيالخوفسببالرأسهذاولكن-32

علىظلهزادوقد،وطغيانهبطشهوزاد،الأرضعلىيسك!نونالذينجميع

.موجودةكانتاليإلاجنحةجمغ

الأجنحة.اختفتكما،فجأةاختفىالوسطفيالرأسأنفرأيتنظرتوبعدها-33

عليها.يسكنكانومنالأرضحكمااللذانالرأسانبقيولكن-34

الرأساليمينإلىكانالذيالرأسافترسلقد:للهوليافرأيتنظرتوبعدها-35

اليسار.إلىكانالذي

رأيتها.التيالأشياءبهذهوفكرأمامكانظر:ليقالصوتاسمعتوبعدها-36

كانأنهورأيت:مطارراالغابةمنخرجوقديزأرأسداأنلوكمافرأيتفنظرت-37

:ويقولالنسريخاطبوكانالإنسانصوتيشبهصوتمنهيخرج

إليك.أتحدثسوفإفيهذايااسمع-38

عالميفييحكمونجعلتهمالذينالأربعةالوحوشمنبقيالذيأنتألست-93

.!الزمنبانتهاءحكمهمينتهيبحيث

العالماعلىوتسلط،قبلهالتيالوحولف!جميععلىوتغلبالرابعخرجولقد-04

طويلةمدةيحكمظلوقدالمعمورةأركانجميعفيالظلموسادالخوفوسبب

.والخداعبالغش
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41

42

43

44

45

F4.

.والصدقبالعدلالعالمتحكملمولأنك-

وخربت،الكذابينوأحببت،المسالمومذيت،الضعيفعلىأثرتقدولأنك-

ضرر.أوأذىأيلكيسببلممنجدرانوهدمت،الثمراتجلبواالذينبيوت

إلىخبرهاوصلوكبرياوكعلاهفيالربإلىالظالمةأعمالكصعدتفقدولهذا-

.الجلالذي

فقد،انتهتقدأنهاورأىوالكبرياءالصلفأوقاتإلىعلاهفىالربنظرولقد-

الشديد.مقتهوأنزلوعدهالربأنجز

رلشكولا،المخيفةأجنحتلثتظهرولا،النسرأيهاأخرىمرةتظهرفلاولهذا-

التافه.جسمكولا،المؤذيةمخالبكولا،السيثةرؤوسكولا،الشرير

منتتخلصأنبعدعهدهاسالفإلىوترجعالأرضهذهتنتعشحتىوذلك-

خلقها.الذيمنبالرحمةوتأملعنفك

عشرالثانيالإصحاج

.رمهالذيال!نسرعلىالفضاء-3

تفسيرالرفلا.-،ه

.رزاهيكتببأنيؤمر-37

كثر.أشياءيرىحتىيصوموأن-،3

لغيابه.وقلقواحزنواالذينمواساةيتولى-46

رأيت:النسرمعالكلماتبهذهيتكلمالأسدكانبينماأنهوحدث-ا

ترىتعدولم،اختفتالأربعةوالأجنحه،بقيالذيالرأسأنوشهدت-2

صغيرةكانتمملكتهماولكن،للحكمأنفسهمااوهيأبهمدخلاالباقيال!والجناحان

والصخب.بالضجةومليئة

،الأرضأصابالخوفإنحتى،كلهالنسرجسمواحترقاختفياأنهمابعدهاورأيت-3

لروحي:وقلتالعظيموالخوفوالغيبولةألانزعاجهذامناستيقظتوبعدها

.علاهفيالربطرقعنأبحثوأناليهذاكلحصللقدواعجبا-4

الخوفبسببذلككل،ضئيلةقوةإلافيئيبقولم،عقلياتعبفأناهذاومع-5

الليلة.هذهفيأصابنيالذي
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النهاية.إلىيواسيخيحتىعلاهفيالربإلىأتوسلالآنأنالذلك

وإذا،ناظريكآمامأقفأنتجرأتإذا،الحكمتتححلالذيمولاىيا:فقلت

الكرلم.وجهكاأماتصعدصلواتيكانتوإذ!،كثيرينعلىمرتبتيتقدمكنت

تهدأحتىالخلافاتوب!وضيحالمخيفةالرؤياهذهبخفسيرعبدكوأمر،ذنغواسني

.وترتاخنفسي

الزمن.هذاآخرترينيلأنأهلأنيعليحكمتقدلأنك

.رؤياكتفسيرهوهذ!:ليفقال-

أخيكرؤيافيوردتالتيالمملكةهي،البحرمنقادمأرأيتهالذيالنسرإن-

.دانيال

لك.أعلنهوالانلهينكسرلمالأمرهذاولكن-

مهيبةتكونوسوف،الأرضوجهعلىمملكةستظهرعندماالأيامتأتيسوف-

قبلها.جاءتمملكةأيمنأكثرالجانب

تلوواحداملكأعشرباثنييقذرالملوكمنعدديحكمسوفنفسهوبالوقت-

الآخر.

15

ل!أ

17

18

لاأ

02

21

22

الاتنيالملوكمنأيمنأكثرحكمهمدةتكودنسوفبالحكمالثانييبدأوعندما-

خرين.لااعشر

رأيتها.التيجناحأعثرالاثنيوجودتفسيرهذاوفي-

منبلالرؤوسمنيخرجلارأيتهوالذي،يتكلمسمعتهالذيالصوتوأما-

.تفسيرهفهاكالجسممنتصف

فيالمملكةوتصبهح،كبيرةصراعاتستنشأالمصلكةتلكزم!تانقضاءبعدإنه-

ثانيةمرةالملكيعادسوفبل،حينذاكتسفطلنهيذللثومع،خطرالسقوط

بدأيته.إلى

.!التفسيرفهاكالنسرجناحيمنتبرزخوافرلشاتثمانيمنرأيتهماوأما-

سريعة.وسنواتهم،صغيرةحكمهمأوقات،ملوكثمانيةسيخرجمنهإنه-

حكمهمنهايةحخىأربعةوسيهبقىحكمهمامنتصففيمنهماثنانوسيهلك-

تماما.النهايةحتىيبقيهانفقطاثنانولكن،تقريبأ

التفسير:فهاك،هادئة،مرتاحةرؤوسثلاثةمنرأيتهماوأط-
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فيها،كثيرةأشياءهـلجددمماللثثلاثةعلاهفيالربينشئسوفآخرالزمنفي-23

العالم.يحكمونسوفالذينوهم

دعوالذلكتقدموهم"!نأكثرالظلمويمارسونهناكيقطنودأالذينوأولئك-24

النسر.برؤوس

فيالسبصيكونونوسوف،الشردرةأعمالهيخممونسوفالذينهملأنهم-25

عليه.القضاء

سوفأحدهمأنعلىيدلفهذا،يرىيعدلمالكبيرالرأسأنرأيتماوأما-ل!2

الشديد.الألممقاساةمعولكنفراشهعلىيموت

بالسيف.يذبحانسوفسيبقياناللذينالاثنينلأن-27

يساقطسوفوالمعتديالمغتالهذاولكن،الاخريغتالسوفأحدهماسيفلأن-28

أيضا.بال!حيفذبحا

الجانبعلىالذيالرأسفوقتمرانالجناحتحتريشتينمنرأيصماوأما-2فى

يمن.الأ

وحفظهما،النهايةحتىالرباصطفاهمااللذإنهماهذينأنعلىيدلفهذا-03

رأيت.كمابالاضطراباتالمملوءةالصغيرةالمملكةهيفهذه

ويوبخه(النسرمعولتكلم،يزأروهوالغابةمنيخرجرأيتهالذيوالأسد-ار

سمعتها.التيالكلمأتتلكبجميعتقواهوعدم،لظلمه

مهم،ليتقمعلاهفيالرباصطفاهالذيبالزيتالممسوحالمبخلهوهذاإن-32

ماعلىبقسوةيلومهموسوف،يوبخهمسوفوهو،النهايةفيشرورهمومن

.فظاعاتمنأبدوه

وسيحاوليؤنبهموسوف،ويحاسبهمأمامهأحياءيصفهمسوفلأنه-33

إصلاحهم.

حدوديعلىحافظواالذينأولئك،وفعلهبرحمتهسينجيهمفهوشعبيبقيةأما-34

منذعنهأخبرتكالذيالقيامةيومحتىالبهجةلهميؤمنوسوفاوشريعتي

البدإية.

مضيونة.تفاسيرهيوهذه،رأيتهالذيالحلمهوهذا-35

.علاهفيالربأسراربمعرفةالجديرأنتوإنك-36
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37

93

04

41

42

43

44

54

46

47

48

94

05

51

وأخفه:كتابفيرأيتهماكلاكتبلهذا-

والذين،عقولهمخبرتقدالذيالناسعقلاءمنتختارهلمنالأشيهاءهذهوعلم-

الأسرار.هذهويحفظوايفهمواأنيمكنهم

ماعلاهفيالرببهايريكسوف،أخرىأيامسبعةهناتنتظرأنعليكولكن-

سبيله.فيالملاكذهبوعندها،لكسيعلنهاالتيالأسرارمنيشاء

أرجعولم،السبعةالأيامبانقضاءالشعبأفرادجميععرفأنبعدأنهوحدث-

أعظمإلىالفقراءأفقرمن،بعضمعبعضهمأنفسهمجمعوا،بعدالمدينةإلى

:وقالواإليئوأتوا،العظماء

وتجلستهجرناإنكحتىضذكشراجترحناهوأي؟الإهاناتمنلكعملناماذا-

.؟المكانهذافيهنا

وتشبه،المعتقةالخمرصفوةفأنت،الأنبياءمنلنابقيالذيالوحيدأنتلأنك-

ضدوبقيتحفظتقدسفينةأوملاذأوكمرفأأو،مظلممكانفيتضيءشمعة

العاصفة.

.لنا؟حدثتالتيوالشرورالمصائبتلكتكفيناألا-

.؟صهيونوسطفياحترقناقدأننالوالأفضلمنأفليسهجرتناأنتفإذا-

مرتفع.بصوتيبكونبدأواثم،هناكماتواالذينأولئكمنأفضللس!نافنحن-

قائلا:أجبتهمعندها

.يعقوبالياتحزنواولا،إسرائيلبنيياعليكمهونوا-

التجربةحالةفيينسكملمالقويوالجبار،يذكركميزاللاعلاهفيالربلأن-

.غراءل!وا

لأصليالمكانهذاإلىأتيتولكني،عنكمأرحلولن،أهجركمفلمأناأما-

الوضعمنحرمكمإليهوصللماالرحمةأتوسلولكني،صهيونخرابلأجل

.المزري

لكم.أرجعسوفالأيامهذهتنتهيأنوبعد،بيتهإلىمنكمكلفليذهبوالآن-

أمرتهم.كماالمدينةإلىالناسرجعوهكذا-

الأيامهذهطيلةطعاميوكان،الملاكأمرنيكماالحقلفيهادئابقيتولكن-

أتناوله.الذياللحمهيالب!قولوكانت،وأزهاراأعثابا
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عشرالثالثالإصحاح

البحر.منيخرجرجلامنامهقييرى-أ

.رولاهإعلان-25

كثر.يرىبأنويوعديمتدح54-

.أيامسبعةبعدالليلفيحلصأرأيتأنوحدث-ا

.وصوبحدبكلمنالأمواجوتحركت،البحرمنتهبريحأرأيتفقد-2

وعندما.السماءفيالألوفمعويتهاوىيتعاظمرجلاأنللهولوياورأيت-3

تحته.الأشياءكلارتجفتلينظربمحياهالتفت

أنلوكما،الصوتذللثسمعمنكلاحترق،فمهمنالصوتخرجوعندما4-

.بالنيرانشعرتأنبعدوسقطتتهاوتالأرض

معبعضهممجضمعينالرجالمنغفيراجمعأرأيت:للهولويارأيتذلكوبعد-5

لكيوذلك،السماءأركانأربعةمنقادمين،يحصونولايعدونلابعض

البحر.منأتىالذيالرجليخضعوا

إليهوطارعظيماجبلألنفسهأنثصأقدالرجلهذاأنرأيتلقد:للهولوياوبعدها-6

.عتلاهوا

أستطع.لمولكنالجبلبهانشأالتيالمنطقةأرىأنأودوكنت-7

فيأصبحوالإخضاعهالرجلحولتجمعواالذينجميعللهوليارأيتذلكوبعد-8

.يقاتلواأنيودونفكانواذلكومعشديدخوف

منأداةأيةأوسيفأيستلولميدايرفعلمنحوهالم!تجهالحشدعنفرأىوحالما-9

:الحربأدوات

لهيبخرجشفتيطبينومنالنارشهابيشبهشيئافمهمنأخرجأنهرأيتولكن-15

وعواصف.شررأولسانهفمهمنوقذفمتقد

باللهب،المتقدالنفس،النارشهب،معاالأشياءهذهكلامتزجتوقد-11

يستعدونكانواالذينالحاشدالجمععلىبعنفوسقطتالعظيمةوالعاصفة

وقد،والدخالنوالرائحةالغبارسوىمنهميظهريعدفلمجميعافاحترقوا،للقتال

ذلك.رؤيتيعندبالخوف!ئعرت
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منولكناخرجمعاإليهويدعوالجبلمنينزلالذيالرجلذلكرأيتوبعدها-12

المسالمين.

وبعضهم،مسروراكانبعضهم(الشعبمنغفيرجميعنحوهتقدموعندها-13

شرتعندها:التقاديمبعضمعهمجلبواقدوبعضهم،معيدينوبعضهمآسفأ

وقلت:وإستيقظتوالخوفبالدوار

الذينمنعددتنيوقد،البدايةمنذوإلاياتالعجاثبهذهعدكأرتلقد-14

صلاتهم.تستجابأنيستحقون

الرولا.هذهتأوللالآنأرفيلذلك-15

تللثحتىأحياءسيبقونالذينبأولئكينزلسوفالويلأنأظنأفهمكمالأنني-ال!

!هناكيبقوالمالذينبأولئكسيحلأكبرويلوكذللث،الأيام

غيبوبة.فيكانوايبقوالمالذينأولئكلأن-17

بهمسيحلماو،الدنياهذهأيامأواخرفيستحدثالتيالأشياءأفهمإننيوالان-)8

معهم.يتركونوبمن

فيرأيتكماالحاجياتفيونقص،عظيمةأخطارعلىمقبلونفهمولذلك-91

الرؤدا.

نأعلىالأشياءلهذهيترضأنالخطربهيحدقكانلمنالأسهلفمنذلكومع-02

هذهأياموآخر،سيحدثمايرىولاالعالممنويخرج،كسحابةبعيدايمر

قائلاةفأجابني(نيااولإ

طلبته.ماكلأمامكأفتحوسوفرؤياكتأوللأرلكسوفإنني-21

التأولل:هوفهذاالخلففيوبقواتركواالذينأولئكعنعنهتحدثتماوأما-22

فيسقطو!الذينوأما،نفسهحفظقدالزمنذلكفيالأخطاءيتحملالذيإن-23

القدير.الربتجاهوإيمانهمشأنهملهمفهمالخطر

.ماتواالذينمنوبركةمقاماأعظمهمالخلففيتركواالذينأنفلتعلم-24

البحر.وسطمنيخرجرأيفالذيللرجلبالنسبةوأما:رفلاكتأوللهووهذا-25

يعملسوفوالذي،عظيماموسصاعلاهفيالربأبقاهالذينفسهال!خصإنه-26

ا!لف.فيبقيمنكليأمروسوف:المخلوقاتبقيةتخليصعلىبنفسه

والعاصفة!والرياحالنارشهابيشبهشيءفمهمنخرجقدأنهرأيتماوأما-27
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قضىفقطقذفهإنب!الحربأسلحةمنسلاحأيأوسيفدديهيكنلموأنه28-

التأولل:هوهذا:لإخضاعهاندفعواالذينالمهاجمينجموععلى

أول!كتخليصفيعلاهفيالربسيدأالذياليومذلكسيأتيإنهانظر-92

.الأرضهذهسطحعلىالموجودين

البسيطة.هذهوجهعلىيسكنمنكللذلكيندهشوسوف-03

ضدمكانوكلآخرىضدمدينةوكلآخرضدليحاربواحدكليتقدموسوف-31

آخر.ضدإقليموكلآخرضدشعبوكلآخر

أرلتهاالتيالإشاراتتتحققوسوف،الأشياءهذهبهتحدثسوفالذيالزمنوسي!أتي-32

يصعد.كانرجلبمثابة،مامكفيرأيتهالذيانجييظهرسوفوبعدها،قبلمنللت

كانالثيالمعركةأرضهفيرجلكليخركسوف،صوتهالناسيسمعوعندما-33

الآخر.ضدبهايحارب

رانجودأوهم،رأيتهمكصايحصونولايعدونلاكثيرونخلقيجتصعوسوف-34

.بالقضالعليهوالتغلبالمجيءفي

.صهيونقصةفوقيقفسوفولكنه-35

رأيتكحا،ومبنيأمستعدالكونهالرجاللجصيعفجظهرصهيوندوريأتيوسوف-35

.الأيديتمسهاأندونتبنىاللة

الأمم،لتلكالشريرةألاختراعاتتلكودحضبتأنيبألييبدأسوفوهكذا-37

.الشريرةلحياتهانظراالعاصفةفيسقطتالتي

يثبهالذيينتظرهمالذيوالعذاب،الشريرةوأفكارهمأعمالهميريهموسوف-36

النار.تشبهالتنالشريعةبوساطةوذلك،مشقةدونعليهميقضيوسوف،اللهب

حوله.المسالمةالحشودبعضجصعأنهمنرأية!اثأنوأما-93

الملكأوشازمنفيبلارهممنأسرىحملواالذينالعشرةالأسباطهمهؤلاء-04

.أخرىبالأدإلىووصلواالماءفوقوحملهم،اشورمللثشلمنهضرأسرهالذي

الوتيينح!ضوديتركونسوفأنهموقرروابعضمعبعضهمتشاورواولكن-41

.إنسانأيفيهايسكنلابعيدةبلادإلىهـلذهبون

يحافظوألمالتي،وشردعتهمقوانينهمعلىيحافظواأنهناكيستطيعواحى-؟4

بلادهمءفيوهمعليها
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النهر.علىالضيقةالمخاضاتمنالفراتإلىودخلوا-43

حتىالهرانسيابوأوقفالاياتبعضعلاهفيالربلهمأظهروعندها-44

.المروراشطاعوا

السنة:ونصفشةمسيرةأي،البلادتلكعبرللمسيرطريقهنالككانلأنه45-

أرساريث.المنطقةهذهوتدعى

به.ويشرعونالمجيءيبغونعندماوالان،متأخروقتإلىهناكسكنواوعندها-46

النهر:عبوريستهطيعو!حتىثانيةمرةالنهرمسيرةيوقفسوفعلاهفيالرب-47

المسالم.الحشدمنامكفيأنترأيتوهكذا

الشريعة.حدودضمنكانواالذينهم،شعبكمنتركواالذينأولثكولكن-48

سوف،بعضمعبعضهمتجمعو!الذينالأممحشودعلىيقضيفعندماوالآن-4فى

الباقين.شعبهعنيدافع

العظيمة.وألاياتالأعاجيبيريهمسوفذلكوعند-05

الرجلرأيتلماذاةهذاأرني،بالحكمئضطلعمنيامولاييا:قلتعندها-51

.البحر؟وسطمنخارجا

فيالموجودةالأشاءتعرفأنأو،عنتفتشأنتستطيعلاأنككما:ليفقال-52

معهوالذينإبنييرىأنالأرضوجهعلىرجلأييستطيعلنكذلك:البحر

النهار.وضحفيإلآاللهم

بذلك.استنرتوهكذا،رأيتهاالتيرؤياكتأويلهذاإن-53

بهاورغبت،شريعتيعلىاجتهادكوطبقت،الخاصةطرقكهجرتقدلأنك-54

عنها.وفتشت

للث.أمأوالعلمالفهموجعلت،بالحكمةحياتكنظمتفلقد-55

أخرىأيامثلاثةوبعد،علاهفيالربلدىالمعرفةكنوزلكأظهرتولهذأ-56

عجيبة!رهيبةأشياءوأعلنلكوأذكر،أخرىأشياءمعكأتكلمسوف

بسببعلاهفيالرببحمدوأسبحأشكروجعلت،الحقلإلىذهبتذلكعند-57

المناسب.الوقتفينفذهاالتياياته

،والفصولالأوقاتعنهتعمخضوما،الأشيأءلجميعالمطلقالحاكمأنهوبسبب-58

.أيامثلاثةمدةهناكجلستولهذا
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عشرالرابعالإصحاح

.ايسدراسوئادىدكلعنصدرصوت-أ

عتي!.الكبرمنبلغتمدالأرضأنوأخبره-01

جديد.منشيءكليكتبأنالشريعةاحتراقبسببورغب-22

سريعين.كتابأنشيطينيجلبأنوأمره-24

والعلم.بالفهمامتلأوامدوهمهويكون-93

سيكتب.ماكلينشرألاأهرولكنه-45

يخرجصوتاسمعتوهنأ،بلوطشجرةتحتالثالثإليومفيجلستأنوحدث-ا

.ايسدراس،ايسدرأس:وقالضديوصوتالدغلإحدىمن

قدمي.علىمنتصباوقفتثم،مولايياأنذاها:قائلافأجبته-2

كانعندمامعهوتكلمت،الشجرةعندلموسىنفسيأظهرتلقد:ليقالئم-3

مصر.فيمستعبداشعبي

ظلحيثسيناءجبلإلىوجلبته،مصرمنويخرجهمشعبيليقودوأرسلته4-

طويلة.مدةيناجيني

قائلا:وأمرتهوالنهاية،الزمنأسراروأريته،عجيبةأشياءعدةأخبرتهوقد-3

.هذاعنهموأخف،الكلماتهذهالملاعلىأعلن6-

لك:أقولوالان-7

التيوالتفسيرات،رأيتهاالتيوالأحلاملكأظهرتهاالتيالإشاراتقلبكفيأبق-8

سمعتها:

منومع،إبنيمعستبقىفصاعدأالانومن،الجميعمنننتزعسوفالانلانك-فى

الدنيا.هذهنهايةحتىأمثالكهم

الأزمنةوبدأت،شبابهاأضاعتوقد،شيهخوخةحالةفيأصجحثقدالدنيالأن-15

وتكبر.بهاتتقادم

أجزاءعشرةمنهمضىولقد،جزءاعشراثنيإلىمقسمعمرالعالملأن-11

.الجزءونصف

العاشر.الجزءمنالنصفبعدماإلآيبقولم-12
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31
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17

18

91

02

22

32

25

بهحلتمنكلوواس،شعبكوأنب،بيتكشؤونترتبأنعليكوالان-

وادحضه.بالفسادترتضرولاالبلوى

الضعيفة.الطيةعنكوإنفض،البشريةأعباءعنكوارمالفانيةالأفكارعكوأزل-

الزمن.هذامنلتهربواسرع،عيكالوقعالثقيلةالأفكارعنكوأبعد-

تحدثتراهاكما،المتقبلفيتحدثسوفوالإساءاتالشرورمنكثيرالأن-

.الان

ترىفلسوف،الشيخوخةبتأثيرضعيفاالعالمسيصبحكملترىنظرتلولأنك-

العالم.هذافييعيشونالذينأولئكعلىالعنرورستزدادكم

،الحصولصعبةجديدعيشفرصةوأصبحت،بعيدأهرباوالحقالصدقلأن-

.الحدوثوشيكةأصبحتقدرأيتهاالتيالرؤيالأن

وقلت:،أمامكجوابيطرحتذلكإثر-

الموجودينأوبخوسوف،أمرتنيوكما،أمرتنيحيثسأسر،المولىأيهاانظر-

وهكذا؟ينصحهمسوفمنالمستقبلفيسيولدونالذينولكن،الشعبمن

.ضوءدونبهيسكونالذينيبقىوسوف،العالمفيالظلامسيسود

تقوماليالأشياءيعرفإنسانأييعدلملذلك،أحرقتقدشريعتكلأن-

.تبدأسوفالتيالأعمالأو،بعملها

فيحدثماكلوسأكتب،إليئالقدسالروحأرسلوأنعمتسمحتإذاولكن-

يرواأنالرجاليسئطغحتى(الشريعةفيمكتوبهوكمابدايتهمخذالعالمهذا

كيفيفهمواأنالزمنهذاآخرفييعيشوناسوثالذينيستطغوحتى،طريقك

.يعيشون

وأيفتقدوكبألآلهموقل،الشعبواجمع،طريقكفيسر:قائلافأجابني-

يومأ.أربعينمدةعنكيفتشوا

وسيلميا،،وبريا،ساريامعكوخذ،،الخشبصناريقمنكثيراوأعد-

بسرعة.يكتبوأأنيستطيعونالذينهمالخمسةفهؤلاء،وعزئيل،وايكانوس

لاوالمعرفةالفهمأنوأرمنونورأشصعةقلبهكفيأشعلوسوفهناإلىوتعال-

بكتابتها.تبدأسوفالتيالأشياءتتمحتىتنطفى
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قوملث:لعقلاءسرأكتبتمابعضوتري،كتبتمماشيئاستنشرتكتبأنوبعد-ل!2

بالكتابة.تبدأسوفالساعةهذهمثلفيوغدا

وقلت:أمرتكمامعاالناسوجمعت،ذهبتوبعدها-27

إسرائيل.بحيياالكلماتهذهاسمعوا-21

منها.وخرجواتحررواالتي،مصرفيغرباءالدأيةمنذكانواآباءناإن-2فى

حدودتجاوزكأقدأنتم،عليهايحافظوالمولكن،الحياةشريعةاشلمواوقد-)،3

أيخفأ.الشريعة

آباءكمولكن،بالقرعةصهجونأرضفيهابمابينكمالأرضقسصتذلكوبعد-3)

شرعهاالتيالحدودعلىتحافظواولم،التقوىوعدم،الظلمفيبدأتمأيضأوألتم

لكم.الرب

لكم.أعطاهقدكانامامنكماسترجعفقدعدلاحكمأالربكانولما-32

بينكم.هـاخوانكم،هنافأنتموالالن-33

وبعداأحياءتبقونفسوفقلوبكموأصلحتمأفهامكمأخضعتمفإذاولذلك-34

الرحمة.علىتحصلونسوفالموت

أسماءستظهروبعدها:ثانيهسنعيشعندما،الحسابيومسيأتيالموتبعدلأنه-35

المتقين.غيرأعمالتعلنوسوفاالمتقين

يومأ.أربعينلمدةعنييفتشأو،الانمنيأحديقتهربلالذلك-36

خالك.وبقينا،الحقلإلىودخناأمرنيكماالخمسةالرجالمعيأخذتوهكذا-37

واشربفمكأفتحايسدراسيايقولوهوياديخيصوتأسمعتالتالياليوموفي-!3

لثربه.أعطكما

كانلونهاولكن،بالماءمترعةكأنهامملوءةكأسأليوددم!فميفححتعدها-،3

النار.بلون

الحكمةونمت،بالفهمامتلأقلبيكأنشعرتشربتهاوعندما،وشربتهافأخذتها-04

ذإكرجمما.قؤتروحيلأن،صدريفي

.أبدايشغلقولم،مفتوحافميوبات-41
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الرؤىعنوكتبواالخمسةللرجالوالفهمالحكمةعلاهفيالربقدموقد-42

مدةجلسواومد:شيئاعنهايعرفوالموالتي،عنهاأخبرواالتيالليلةفيالعجيبة

الليل.فيالخبزويأكلون،النهارفييكتبونوكانوايوماأربعين

اليل.فيالكلامعنوأمسك،النهارفيأتكلمفك!نتأناوأما-43

.أسفاروأربعةسفرمائتييوماأربعينمدةوكتبوا-44

أولاكتتهما:قائلأعلاهفيالربتكلمأنالأربعينالأياممضيبعدأنهوحدث43-

والطالح.الصالحيقرأحتىالملأعلىاتره

فقط:قومكلعقلاءتسلمهاحتىالأخيرةسفراالسبعينأبقولكن46-

الصرفة،ونهرالحكصةونافورةالفهمينبوعيخرجمنهملأن-47

فعلت.وهكذا-48

-2

-3

-4

-5

عشرالخامسالإصحاح

.أكيدةالنبوءةهذه-أ

الأشرار.منينتقمسوتالرب-5

مصر.على-12

مخيفة.-رفلا28

.مهددتانومسيابابل-43

سأضعهاالتيوهيالنبوءةكلماتوهي،لشعبيوبلغهاالأشياءهذهتكلم!انشه

.الربيقولهكذألسانلثعلى

وحقة.مخلصةكلمةلأنهاالورقعلىمكتوبةواجعلها

.ضدكيقولونهماولا،بكظنهميزعجكولاضدكيتصورمماتخفلا

.الكفرةميعةيموتونسوفالمؤمنينغيرجميعلأن

والمجاعاتوالسيف،العالمهذاإلىالطاعونأجلبسوف:الربيقولانتبهوأ

.والخرابوالموت

المؤذية.أعمالهمأتمواوقدبأجمعهالعالملؤثقدالشرلأن

:الربقاللهذا
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العالم،هذابهاويدنسونيقترفونهاالتيوأعمالهمشرورهمعنأسكتلنإني-8

يناديني،القيالبريءفالدم،يمارسونهاالتيالأش!ياءهذهبعوللهمأسمحولن

.باستمرارتثكوتقياءالأالطاهرينوأرواح

الدماءكلأستلموسوف،بالتأكيدمنهمأنتقمسوفإنني:الربيقولولهذا-فى

بينهم.منالبريئة

فييعيشواأنلهمأسمحلنإني:الذبحإلىكالقطيعيقارشعبيإن...انتبهوا-01

مصر:أرض

منفعلتكمابالطاعونمصروأخرب،طويلةوذراع،قويةبيدسأخرجهملكن-11

بلادهم.أتلفوسوف،قبل

الذيوالعقاببالطاعونأسسهامنتضربوسوف،مصرتندبولسوف-12

بهم.الربسينزله

سوفبذروهاالتيالبذورلأن:يندبونسوفالأرضيحرثونالذينأولئكوإن-13

المخيفة.المذنبةوالنجوموالبردبالعواصفتتلف

به.يعيشولمنللعالمالويل-14

الاخر،الشعبيقاتلشعبكليقفوسوفيقتربانوالخرابالسيفلأن-15

بأيديهم.والسيوف

يحترمونولاالاخربغزوالواحدويبدأالرجالبينيظهرسوفالانشقاقولأن-16

وأمراءهم.ملوكهم

ذلك.يستطيعلاولكنهالمدينةدخولفيالرجلويرغب-17

الذعرويدخل،البيوتوتخرب،فوضىالمدنتصبحسوفكبريائهمبسببلأنه-18

.الناسقلوبفي

وينهب،بالسيفجيرإنهبيوتسيتلفبل،جارهعلىالرجليشفقلاوسوف-افى

العظيمة.والفوضىالخبزنقصبسببأمعتهم

2C-مشرقمنلاحتراميالأرضملوكجميعأدعوسوف:الربيقول:انت!بهوا

بعضابعضهميقاتلونولسوف،لبنانومنالشرقومن،الجنوبومنالشمس

معهم.فعلوهماوش!ددون
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23

24

25

26

27

8؟

92

03

31

؟3

33

34

35

ل!3

نحورهم،فيكيدهموأرذأجازيهمسوفهكذاالمختاربشعييفعلونوكما-

:الربقالهكذا

إبادلهم،عنسيافيينوقفلاوسوف،المذنجينتوفرلنسوفاليمنىيدي-

.الأرضفيالأبرلاءدماءسفحواالذينأولئك

وأصبح،الأرضأركانجميعواستهلكت،الربغضبنارخرجتلقد-

.المحترقكالقشالمذنبون

:الربقالوصايايعلىيحافظواولم،أذنبواالذينأولئك،لهمالودل-

.بالقوهحرميتدنسواولاأولاديياطرلقكمفيسيروا:أرحمهملنسوف-

.وللخرإبللموتيسلصهمفهوولذا،ضدهيذنبونمنكليعرفالربلأن-

فالرب:فهاتبقونوسوف،العالمأركانجميعفيأنتضرقدالطاعونلأن-

.ضدهأذنبتملأنكميرحمكمسوف

.الشرقمنوظهورهامزعجةرؤياانتظروا-

وستجتاحكثيرةعرباتومعهم،العربجزيرةمنالرعبأممتأليحيث-

ورعا.خوفاسيرتجفعنهميسمعمنكلإنخى،كالريحالأرضح!ودهم

بقوةيأتونوسوف،الغابةفيالبريةكالخنازيريهجمونسوفالكرمانيونوأيضا-

من!ها.جزءاهـلخربوناشورأراضيولهاجمونعظيمة

حرفواماوإذأ،طيعتهممتذكرين،العليااليدأصحابالمرعبونسيصبحوعخدما-

لأنفسهم.العذابزلككانبقوةجميعاوتامرو!أنفسهم

.ويهربون،سكينتهمعلىوسيحافظون،هؤلاءسيضطربعندها-

وسيحل،بعضهمويهلك،العدويحاصرهمسوفالاشوريينأرضومن-

ملوكهم.بينوالصراعجموعهمبينوالذعرالرعب

ملة،إلهانظرتإذا،رعبكلها،جنوباتتجهوالشمالالثرقغيوم:انتبهوا-

والعاصفة.بالغضب

،الأرضعلىلتسقطبالشهبتضربولسوف،بعضابعضهميضربولسوف-

.بالسيوفوتقطع،البطونوستدمى،نجمتهمحتى

.الجمالأخفعلىستقعالرجالأحشاءفيوما-
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الغضبهذايرونمنوكل،الأرضفيورجفانعظيمخوفيظهرولسوف-37

.ويرتجفوننفوسهمفيالخوفسيدب

.الغربمنوبعضهاالشمالومن،الجنوبمنالعواصفستأتيوبعدها-3لأ

غضبهافيرفعتهاالتيوالغحوم،تفتحهالشرقمنالعاتيةالرياحتظهرولسوف-3ر

عليها.يقضىسوفوالغربالشرقفيالخوفسيتالتيوالنجمة

فيالخوفستسببالتيوالشهببالغضبالمملوءةالهائلةالغيومترتفعوسوف-04

عامكانكلفوقتسقطسوفوهي(العالمهذايسكنمنكلوفي،العالم

مرعب.ك!هابوبارز

والأنهارالحقولعلىلطغىسوفالتيوالمياه،المتطايرةوالسيوفوالبردالنار-41

عظيمة.بمياهتفيضسوف

ع!ابوالأوالغاباتوالأشجاروالتلالوالجبالوالأسوارالمددنتهدمولسوف-42

فيها.والقمحالمروجفي

ويخيفونها.بابلإلىرأساهؤلاءكليذهبوسوف-43

عليها،والغضبالشهبيصبونوسوف(ولحاصرونهابابلإلىيصلونوسوف-44

لميندبها.حولهايكونمنوكلالسماءعنانإلىوالدخانالغبارسيرتفععندها

وأخافوها.هاجموهالمنعبيدأسيصبحونفيهايبهقىمنوكل-45

الشخصي.ومجدهاوأملهاجابلشريكةياإسياياأنتوالآن-46

بناتكقلنتولقدبابلمث!نفسكجعلتلأنك،التعسةالب!ائسةأيتهالكالولل47-

البغاءلارتكابيتوقونكانواالذينعشاقكويمتعنيسررنحتىالبغاءلأجل

معك.والفحش

الرلت!قالهكذا.أعمالهاجميعفيمكروهةهيالتيبابلتبعتلقد-48

والسيفوألمجاعاتالفقروأرسل،وأرميكعليكالطاعونأرسلوسوف-4فى

.والموتوالدمارالبيوتوخرابوالوباء

أرسلتالتيالحرارةترتفععندمأ،الذابلةكالزهرةوقوتكمجدكيذبلوسوف-05

إليك.

يعاقبوكمن،ال!اطضربمنالمسكينةالمرأةتضعفكماتضعفينولسوف-51

استقبالك.يستطيعونلاوالعشاقالأقوياءإنحتىبالجروح
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:الربيقولهكذا،ضدكالغيرةبعاملأتقدمهل-52

فيوأنتوتقولييديكضرباتفيوتزيدي،المختارشعبيدأئماتذبحيلمولو-53

أمواتهم.عنشديدسكرحال

محياكم.جمالأظهروا-54

الذينفأنتمولهذا(صدوركمفييبقىسوفوفسقكمبغائكمجزاءوإن-55

.الجزاءستنالون

إلىأسلمكموسوف،بكمأفعلسوف،الربيقولطالمختاربشعبيفعلتموكما-56

.والخرابالأذى

وسوف،السيفبفعلستسقطونولكنكمالجوعمنسيموتونأبنائيإن-57

.تهلكونوسوفتكسرون

بعضهملحمهـلأكلون،الجوعمنيموتونسوفالجباليسكنونالذينأولثكوإن-58

والعطشالجوعبسبببعضهمدماءولشربونبعضأ

ثانية.مرةالطاعونوتستلمالبحرخلالمنوستأتيحقلنافتكونأنتوأما-5فى

أراضيكمنبعضايخربونوسوف،الهادئةالمدينةإلىيندفعونسوفالمصروفي-06

خربت.التيبابلإلىيعودونوسوف،مجدكمنويهلكون

بالنسبةكالناروسيكونون،القمحسنابلكأعقابيرمونكفلسوفأنتوأما-61

إليك.

سوفالمثمرةوأشجارك،وغاباتكوجباللثوأرضكومدنكيهلكونكوسوف-62

.بالناريحرقونها

وسوفينهبونهسوفتملكينهماوكل،كأسرىأطفالكيحملونوسوف-63

وجهك.جماليشوهون

عشرالسادسالإصحاج

تجنبه.يمكنلاالذيبالطاعونتهددحولهاومابابل-أ

+وبالخراب-3!

المتاعب.عنيفمضواانيجبالربعبيد04-

ذنولهم.يخفواوالا-51
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،ينجونويذلكيتركوهاولكن-74

سورية.ويامصرلكالولل،ويامسيا،بابليالكالويل-ا

خرابكملأنوأحزنوا،أطفالكمواندبوا،والشعرالخيشبملابسأنفسكماحزموا-2

وشيكأ.أصبح

.يرذهأنيستطيعومن،السيفعليكمأرسللقد-3

يخمدها.أنيستطيعومن،تلتهمسوفوالنار-4

عنكم.الطاعونيردأنيستطيعهوالذيفمنإليكمارسلقدوالطاعون-5

فيالناريخمدأنلأحديمكنهلأو؟غابةفيجائعاأسدايردأدنأحديستطيعهل-6

.؟بالاشتعالتبدأعندماالقمحسنابلاعقاب

.؟قويرامأطلقهأنبعدالسهميرجعأنيمكنوهل-7

.9الطاعودنيطردأنيستطيعالذيداومن،الطاعونيرسلالذيهوالقاهرفالرب-8

.؟الطاعونيطردأنيستطيعالذيذافمنالربغضبمنتتصاعدوالنار-فى

يرسلالذيوهو،يخشاهالاالذيذاومن،والبرقالصواعقيرسلالذيوهو-15

.خوفا؟يرتجفلاالذيذافمنالرعد

.؟حضرتهفيغبارإلىيتحولولا،يذوبلاالذيذافمنيهددوالرب-11

أعماقمنأمواجهترتفعوالبحر،الأبنيةأسسوتهتززلزالهاتزلزلالأرض-12

وجبروته.قدرتهومجد،الربأماموالأسصاكالأمواجوترتجفالمحيط

تخطئلاحادةيطلقهاالتىوسهامه،بالقوسترميالتياليمنىيدهقويةهيكم-13

العالم.نهايةإلىتطلقعندماالهدف

.الأرضإلىيصلحتىلتراجعهمجالولاالسماءمنأرسلقدالطاعونإنانظر-14

العالم.أسستلتهمحتىتنطفئلاوسوفاشتعلتقدوالنار-15

إلىأرسلالذيالطاعونوهكذا،الخلفإلىيتراجعلنقويراح!أطلقهكسهم-16

يتراجع.لنالأرض

.؟الأيامتلكمنسيخلصنيمن،ليويل،ليويل-17

بدايات،العظيموالموتالمجاعاتبدايات،والندبالحزنبداياتأتتهيها-18

هذهتأتيعندما،أقعلماذا.الشروربداية،بوجلتقفسوفوالقوى،الحروب

.؟لشرورا
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كأسواطأرسلتقدوالكروبالفوضى،والطاعونإلمجاعات:انتبهوا-91

.للإصلاخ

يهتمواولنشرورهمعنيتحولوالنسوففإنهمالأشياءهذهكلمنوبالرغم-07

.بالسياطروما

فيأنهمالكافرونفيظن،وريخصةالأرضعلىمتوفرةستكونالأطعمةإن-21

،الأرضعلىتنموسوفالشرورفإنالوقتذلكفيوحتىالعيشمنرغد

العظيمة.والفوضى(والمجاعة،والسيف

الذينوأما،المجاعةمنيموتونسوفالأرضوجهعلىيسكنونممنكثيرينلأن-22

رقابهم.علىالسيفيسلطفسوفإلمجاعةمنيهربون

لأنبهميعتيمنهنالكوليس،كالقمامةالأرضعلىس!يرمونوالموتى-23

.المدنتهدموسوفتتلفسوفالأرض

ولبذرها.سيحرثهامنالأرضوجهعلىيبقىلنوسوف-24

.؟يقطفهاالذيذامنولكنالثصارتعطيسوففالأشجار-25

خلتقدالأماكنجميعلأن؟يعصرهاسوفمنولكنتنضجسوفوالأعناب-26

:الرجالمن

صوته.يسمعوأن،اخررجلأيبلقاءرجلأييرغبلنإنهحتى-27

يخفيانوسوف،اثنانالحقلومن(عمنرةسوىالأهاليمنيبقىلاسوفلأنه-28

.الصخورشعابوفي،الأحراشفيأنفسهما

منحباتأربعأوثلاثسوىشجرةكلعلىيبقىفلنالقلتونبساتينوأما-2لأ

.الزي!ون

إلابقطفهارغبمنيجدهالن،قليلةقطوفسوىبهيبقىفلنالعنبكرموأما-03

ومشقة.جهدبعد

بحدالباقونقتلأنبعدأربعةأوثلاثةسوىالبيوتفيتجدلنالأيامتلكوفي-31

السيف.

الطرقوتمتلئ،شيء!هاينبتلاوالحقول،مجدبة،تصبحسوفوالأرض-32

.الطرقتلكفييسيررجلأيهنالكليسلأنهبالأشواكوالممرات
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لأنهيندبنسوفوالنساءلهنعرسانأيهنالكفليسالعذارىتنوحولسوف-33

لهن.معينفلاسيندبنوبناتهن،أزواجلهنليس

.المجاعاتفييهلكونفسوفالأزواجوأما،العرسانيهلكسوفالحروبففي-34

.الربعبيدياوافهموهاالأشياءهذهالاناسمعوا-35

.الربذكرهاالتيبالآلهةتؤمنواولاالربكلمةاسمعوا-ل!3

حيثة.بسرعةالمجاعاتاقتربتلقد،انظروا-37

منساعاتثلاثأوساعتينخلالففي،التاسعالشهرفيطفلهاالمرأةتضعوكما-38

.لامالآهذهتزولالطفليخرجعدماولكن،الشديدةلامالآرحمهاثنتابميلادها

تندبوسوف،الأرضإلىالوصولفيتتأخرلنسوفالمجاعاتفإنوكذلك-3فى

.وصوبحدبكلمنوالأحزانالمصائببهاتنزلوسوف،حظهاالأرض

والشرورالمحنهذهأثناءوفي،للمعركةاستعدواةكلماتياسمعوا!شعبييا-04

.الأرضهذهعلىكحخاجكونوا

يخسر.سوفكصنهووالشاري؟بعيداكالفارالبائعإن-41

يسكنوافلنالبيوتينونالذينوأما،بحارتهممنيربحونلافسوفالتجاروأما-42

فيها.

يجنيلنالكرمةيغرسوالذي،يحصدهالنفسوفالحبوبيبذرالذيوأما-43

العب.

فهميتزوجونلاالذينوأما،أطفالاينجبولالاسوفيتزوجونوالذين-44

رامل.لأكا

عبثا:يتعبفهوتعبمنفكلولهذا45-

علىهـسستولون،البضائعولسلبون،الثصارسيجنونالذينهمالغرباءلأن-ل!4

.الأطفالينجبونسوفوالسبيالأسروفي،أسرىالأطفالويأخذونالبيوت

ومدنهم،بيوتهمقلنواكلما(الغشبالسرقةتجارتهمفييزيدونالذينوأولئهك-47

وأشخاصهم.وممحلكاتهم

.الربيقولهكذا(زنوبهمبسببعيهمغضبيزادكلما-4!

الفاضلة.الشريفةالمرأةالبغيئتحسدوكما-94
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فييتهمونهموسوف،هؤلاءيختالعندماالخطيئةأهلالمتقونيكرههكذأ-03

الخطاياعنيفتشونالذينالمتقينعنيدافعسوفالذيذلكيأتيعندماوجوههم

.الأرضهذهعلىإبادتهاويودونوالذنوب

.المذكورةبأعمالهمتقومواولاكهؤلاءتكونوافلاولهذا-51

وسوف،الأرضوجهعلىمنالخطئةتزولوسوف،القيلإلايبقلملأنه-52

بينكم.والعدلالحقيسود

فحميحرقسوفالربلأنذنبايرتكبلمإنه:يقولأنللمذنبتسمحوالا-53

.الربأمامذنوبهمينكرونالذينكلرؤوسوفوق،رأسهفوقالنار

وأفكارهمتصوراتهموعلى،البشربنيجميعأعمالعلىمطلعالربإنانظروا-54

وقلوبهم:

فكانت.تكونالسماءح،فكانتتكونالأرضع:فقالتفوهالذيهو-55

هو.إلاعددهايعلمولابكلمتهالنجومخلقتلقد-56

أعماققاس!هوالذي،كنوزمنفيهاماوعلمالأعماقكشفالذيهو-57

تخويه.ماودعلم،البحار

.الماءفوقتتدلىالأرضجعلوبكلمتهالمياهوسطالبحرأغلقلقد-58

.الماءفوقومركزهاورفعهاقبةمثلالسماءنشرالذيوهو-95

منالمياهينزلحتىالجبالقممعلىالبركوخلق،الماءينابيعخلقالصحراءوفي-06

.الأرضلتسقيالجبالأعلى

والفهم.والحياةالنفسووهبه،صدرهفيقلبهوجعلالإنسانخلقولقد-61

منالأرضتحويوماالغيبوعالم،شيءكلخالقالقادرالربروحوإن-62

.سرارأ

الذينأولئكخىبللا،الحياةهذهفيبهتفكرونوماتريدونمايعلمإنهحقا-63

ذنوبهم.علىتستريذنبولى

العار.فيجميعأيضعكموسوف،أعمالكمجصيعالربعلمفقدولهذا-64

فيذنوبكمتحاسبكموسوف،الرجالامامتحملونسوفذنوبكمتظهروعندما-65

الاخر.اليوم

.،وملائكتهالربأمامذنودكمستخفونكيفأو؟ستعملونوماذا-66
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وانسواذنوبكموانبذوا،فاخشوهيقضيالذيالحاكمهونفسهالربإلىأنظروا-67

بصائركمالربينيرسوفوعندها،الأبدإلىثانيةإليهاتعودواولاخطاياكم

.العذابمنوينجيكم

قسصأياخذوسوف،ضدكماشتعلقدالكبيرةللأممالحارقالربغضبلأن-68

.الأوثانإلىالمقدمةالأشياءمعيقدمكمسوفكسالىولأنكم،ويطعمكممنكم

والاحتقار،التأنيبيصيبهمسوفأعصالهمعلىيوافقونهمالذينوأولئك-96

.بالأقداموسيداسون

أولخكعلىوثورةعظيمتمردالمجاورةالمدنوفيمكانكلفيشحدثلأنه-07

.الربيخشونالذين

منكلوسيقتلونسينهبونولكنهم،أحدأيوفرواولن،كالمجانينوسيتصرفون-71

.الربيخشى

بيوتهم.خارجيرمونهمثم،ممتلكاتهمويأخذونيعذبونهمولسوف-72

إذاالذهبيتألقكمايتألقسوفالذي،المختارشعبيهومنسيعرفعندها-73

النار.فيوضعته

ولكني،وشيكةباتتالماعبأيامإن؟الربيقولهكذا،أحبائييااسمعوا-74

المتاعب.هذهمنأنجيكمسوف

ومرشدكم.نصيركمهوفالرب،تخشواولاتخافوالا-73

المولىيقولومبادئيووصايايأوامريعلىيحافظونالذينأولثكومرشد-76

عليكم.تطغىخطاياكمتدعواولا،الحضيضإلىتنزلكمذنولكمتدعوالا:الرب

الأعثابتغطيكماذنوبهمعليهموغطت،آثامهمقيدتهمالذينلأولكالويل-77

خلالها.يسيرأنالإنسانيستطغلاأشوإكاالأعشابوتصبحالحقلوالدغل

وتشتعلبالنارتوقدثمتجفحتىوالاشواكالأعشابتركتوبعدها-78

وتست!هلك.
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افىولالإصحاح

شبابه.فيواخلاصهونسبهأصلهتوليت-أ

زواجه.-9

.وأسرهسبيه-ه،

تفضيله.-13

الميت.دفنعندوالإحسانالصدفات-6،

وهريه!ات!امه-91

.نينوىإلىعودته-22

منأسائيلنسلمنغابائيلبنعدوئلبنأنانئيلبنتوبئيلبنتوبيتأعمالسفر

نيفثالي.سبط

يمينإلىتقعالتيثيبىمنأسيراواقتيدالاشوريينملكانيمسرعهدفيس!بيالذي

آسر.فوقالجليلفينفثاليالمسماةالمدينة

جميعوفعلت،والعدلالصدقطرقفيحياقيأيأمجميعفيسرتقدتوبيتأنا

بلادفينينوىإلىمعيأتواالذينجلدتيوأبناءلإخوانيالإحسانأعمال

شورلين.لاا

نيفثاليسبطإبتعدالسنصيركنت،إسرائيلأرضفيبلاديفيكنتوعندما

ليكونإسرائيلأسباطجم!عقبلمناختيرالذيأورشليمبيتعنآبائيسبط

علاهفيالربمسكنالهيكلبنيحيثهاكوالضحاياالقرأبينلتقديممركزا

العصور.لجميعوعمروكرس

الضحايايقدمواوأصبحو!،نفثاليوالديوبيتمعاالأسباطجميعثارتوالآن

بعل.للعجل

بأنالربقضىكماالأعيارفيأورشليمإلىغالباأذهبكنتوحديأناولكن

منجروماالمحاصيلوعشر،الأولىالثمراتمعيوكان،إسرائيلشعبيفعل
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للكهنةالهيكلفيالمذبحعلىالاشياءهذهكلووضعت،مرةلأولالغنمصوف

.هارونأبناءوهم

أورشليم:فيالهيكلسدنةكانواالذينهارونلأبناءأعطيتهإلمحاصيلأولوعشر-7

إسرائيل:فيسنةكلوأصرفهأذهبوكنتبعتهجزءاخروعشر

كنتلأتىأبيوالدةديبوراأمرتننكماالمستحقينلكلأعطيهكنتالالثوالعشر-8

.الأبيتيم

ابنيمنهاوأنجبتقريباتيإحدىوهيحنةتزوجتالرجالمبلغبلغتوعندما-و

طوبيا.

.خبزا!ثحعوبمنوأقاربيأخوإنيجميعأكلنينوىإلىأسرىحملناوعندما-15

طعامهم.منشيئاإكللمولكني-11

قلبي.بكلالربتذكرتلأني-12

المؤنمتعهدأصبحتحيثإنيص!ترالملكأماموالنعمةالقدرةالربووهبني-13

لديه.

إحدىاالرياراغسغابرياسأخوغابائيلعهدةفيوتركتميدياإلىوذهبت-14

الفضة.منوزناتعشرميديامدن

دولفكانتوقد،عنهبدلاسنحاريبابنهحكمإنيصترماتعندماوالان-15

ميديا.إلىالذهابأستطعلملهذا،مضطربة

علىالخبزووزعت،لإخوانيالصدقاتمنكثيراوهبتإن!يحسرزمنوفي-16

.الجياع

وأميتأجلدتيأبناءمنواحدارأيتماإذاوكنت:الراةعلىثابيووزعت-17

دفنه.توليتنينوىأسوارعلىملقى

كنت،يهوذامنخائبارجوعهبعدشخصأييقتلسنحارلبالملككانوعدما-18

يطلبهاعندماتختفيكإنتجثثهمولكن،غضبهأثناءكيرينيقتلكانلأنهأدفنه

..أدفخهاكنتلأنيالملك

أخفيت،الموتىأدفنأننيالملكإلىوشكانينيوىأهاليأحدذهبوعندما-افى

خوفا.وتخمتبنفسيفانسحبت،للقتلمطلوبأنيأعلمكنتلاني،نفسي
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حنةزوجتيجانبإلىشيءأيلييبقولم،بالقوةأمواليجميعأخذتعندها-02

طوبيا.وابني

أبخائهمناثنينيدعلىسنحاريبقتلحتىيوماوخمسينحمسةسوىيمرولم-21

إخياعينالذيأسرحدونابنهمنهبدلاوحكمأراراتجبالإلىهربااللذين

المالية.شؤونهجميعوعلىأبيهحساباتعلىقيمأانائيلأخيابنخاروس

ساقيئهوخارولساخياوكاننينوىإلىفرجعتخاروسأخياليتوسطوقد-22

فيالملكعتنهوقدالحساباتعنوالمسؤولوالخازنالملكأختاموحاملالملك

أخي.ابنوهو:لهتاليةعاليةمرقي

الثانيالإصحاج

ميتأ.ليدقنلحمهيترك-توليتأ

أعمى.يصبحثم-15

المعيشة.علىللحصرلبالعملزوجمهتبدأ-11

لزوجة.واالزوص!-14

عيدفيطوبياابنيومعهاحنةزوجتيلىوأرجعتالبيتإلىرجعتعندماوالان

تناوله.فيبدأتشهيغذاءليأعذ،السبعةالأسابغفيالوحيدالعحد،الحصاد

فقيررجلأيواجلباذهب:لابنيقلتاللحممنكبيرةكميةرأيتوعندما

.انتظركولسوفالربيخشونالذينإخواننامنتجده

.السوقفيورميخنققدجلدتناأبناءأحدإن:وقالرجعولكنه

حتىووضعتهغرفتيإلىوجلبتهذهبتلحمقطعةأيأذوقأنوقبلعندها

الشمس.غروب

مثقلة.بنفسولكناللحموأكلتنفسيوغسلترجعتوبعدها

إلىتتحولاسوفوولائمكمأعيادكمإن:قالحينماعاموسنبوءةوتذكرت

.ونواحندبإلىسيتحولوسروركممرحكموكل،ماتم

ورقته.قبرالهوحفرتذهبتالشمسغروبوبعدبكيتلذللث

،هذاعملهبسببالموتيخافلاالرجلهذ!إن:وقالواجيرانيبيهزءوقد

ثانية.الميتيدفنفهوهذامع،بسببههربالذي
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01

11

12

13

14

لأننيداريباحةجداربجانبونمتالدفنمنفيهارجعتالتينفسهاالليلةوفي

مكشوفأ:وجهيوكاننجساكنت

ففدمفتوحتينعينايكانتولما،الحائطفيالس!نونوطيورهالكأنأعلمولم-

إلىوذهبت،عينييغطيببياضفشعرتعينيفيالسنونوروثمنشيءنزل

خاروساخياساعدنيفقدذلكوفوق.مساعدتييستطيعوالمولكنهمالأطباء

.إيليصياسإلىذهتحتى

وتصنعها.بيتهاإلىالنساءأعمالنأخذبأنتخدمحتةزوجتيأصبحتوقد-

أعطوهاوقدأجرهايعطونهاكانواأصحابهاإلىالأشياءهذهترجعكانتوعندما-

جديا.أيضا

هوأليس؟الجديهذاأينمن:لهاقلتبيتيفييصرخالجديبدأوعدما-

.مسروقشيءأينأكلأنالجائزمنليسلأنهأصحأبهإلىأرجعيه؟مسروقأ

ولكن،أصدقهالمذلكومعالأجورفوقهديةليأعطيلقدأجابتنيولكنها-

أين:قائلةأجابتنيولكنهاعملهامنخجلاوكنت:أصحابهإلىترجعهأنأمرتها

صروفة.أعمالكجميعإنانظر؟الخيريةوأعمالكصدقاتك

الثالثالإصحاج

ويصلي.لهزوجعهتعذيبمنيحزنتوليت-أ

أيضأ.تصليهيوخادماتيولخهاسارة-11

كليهما.لمساعدتهمايرسلملاك-17

قائلا:حزنيفيوصليتوبكيتحزنتوعندها-ا

الأبد.إلىبالعدلتحكموأنتوصادقةرحيمةأعمالكوكل،عادلإنكالربأيها-2

الذينإبائيوذنوبوذنوبيجهليعلىتعاقبنيولاحاليإلىوانظرتذكرني-3

أمامك.أخطأوا

عبرةولنكونوللموتوللسبيللسلبعرضتنالذلك:أوامركيطيعوالملأنهم-4

بينها.تفرقناالذينالأمممنيعتبرلمن

لملأنناآبائيوذنوبذنوبيحسبعاملني:وحقةكثيرةأحكامكإنوالان-5

أمامك.الحقطرقفينسرولمأوامركنحفظ
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جسميينحلحتى،منيتؤخذأنروحيومر،وترضىتحبكماعاملنيوالان-6

وقد،زائفاتعنيفاسمعتلأننيالحياةعلىالموتأفضللأني،تراباويصبح

أموتوأن،الكربهذامنبخلاصيتامرأنإليكأتوسللذلك،كثيراحزنت

عني.بوجهكوتشحرجائيتخي!بولاالاخرةإلىوأذهب

راغوئيلابنةسارةأنميديافيمدينةوهيايكباتنيفينفسهاليومفيأنهوحدث-7

والدها.خادماتعنفهاقد

نأقبلجميعأقت!لهمالشريرةالروحأسموديوسنولى،أزواجسبعةتزوجتلأنها-8

أزواجك؟خنقتقدأنكتعلمينألا:لسارهالخادماتقالتوقد،يضاجعوها

منهم.واحدأيإلىتنتميأنتستطيعينلاولكنك،أزواجسبعةلكأنتوالان

بعدهم،طريقكفيفسيريماتواقدكانواإذا؟لأجلهمتضربيننالماذاولذلك-9

ابنة.أيةأوابنأيلكنرىالاوندعو

نفسهاتخنقأنفكرتإنهاحتى،شديدحزنتملكهاالأشياءهذهسمعتوعندما-01

لهإساءةسيكونهذ!فإنهذافعلتفإذا،لأبيالوحيدةالبنتأناإنني:وقالت

الصميخوخة.فيوالحزنالموتلهأسببوسوف

باسمكأسبحكإني،الربأيها:وقالتالنافذةباتجاهتصليبدأتعندها-11

إلىتسبحكأعماليجميعتدعبانالأبدإلىوالممجدوالمباركوالمجيدالمقدس

الأبد.

إليك.وعينيوجهيأوجهإننيالربأيهاوالان-12

والتعنيف.التوبيخأسمعلاحتىالأرضهذهمنخذني:وأقول-13

رجل.معمحرمإثمأيأرتكبولمونقيةشريفةإنيالربأيهاتعرفإنك-14

لأبي،الوحيدةالبنتأنا:السبيأرضفيأبياسمولا،اسميأدنسلموإني-15

حي،أولادهمنابنأيولا،قريبأيولا،وريثهليكونذكرابنأيلهوليس

نأينبغيلماذا،السبعةأزواجيماتلقد؟زوجةلهلأكوننفسيأبقيأنيمكنلمن

وأن،إليالاحترأمبعضيقدمواأنمرهمأموتألايرضيككانإذالكن؟أعيمث!

التقرلع.منالمقلدأسمعلاحتىنحويالرحمةبعضلديهميكون

جلاله.فيالربحضرةفيوسارةتوبيتصلواتسمعتوهكذا-16
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عينيعنوالبياضالغشاوةبإزالةأي،كليهمالشفائهمارفائيلالملاكفأرسل-17

يربطوأنتوبيتبنلطوبيازوجةراغوئيلبنتسارةمنوليجعل،توبيت

الوقتوفي.الوراثةبحقلطوبياتنتحيباتتلأنهاالشرلرةالروحاسموديوس

منراكوئيلبنتسارةونزلتبيتهإلىودخلمنزلهإلىتوبيترجعنفسه

.العلويمخدعها

الرايعالإصحاح

طوليا.لابنهالتعليماتيقدمتوليت3-

ميديا.فيغابائيلمعتركهاالتيالنقودعنويخبره-02

مديا.فيغسرافيغابائيللدىأودعهاالتيالنقودتوبيتتذكرالليلةتلكفي

علىأدلهحتىطوبياسولديأستدعلملذللث،الموتتمنيتلقدلنفسهوقال

.أموتأنقبلالنقود

طيلةاحترمهابلأمكتحتقرولاادفنيأموتعندمابنييا:لهدالدعاهوعندما

.أبدامخزنهاولا(يسرهاماوافعلحياتكأيام

أدفنهاتموتوعندما،رحمهافيوأنتأخطارلعدةترضتأنهاولديياتذكر

.قبريفيبجانبي

للخطي!ئهتتوجهإرادتكتجعلولا،حياتكطيلةالربمرضاةاتبعبننيا

طيلةأعمالكفيمسغقيمأوكنوأوامرهالربحدودتتجاوزأو،والذنوب

الكافرين.أهواءتتغولا،حياتك

كلوعلىبالفائدةعلميكستعودأعصالكفإنصحيحأسلوكاسلكتإذالأنك

المتقين.

تشحولاحسودتينعينيكتجعلولا،شعبكمنللمحتاجينالصدقاتأعط

عنك.بوجههالربيشيحلنسوفعندهاالفقراءعنبوجهك

إلالديكيكنلموإذا،لذلكتبعأالصدقاتأعط،المالمنوفرةلديككانوإزا

القليل.لذلكطبقأتعطيأنتخشينفلاالقليل

الحاجة.أيامفيينفعكعظيمكنزلكتأقنقدلأنك

.الظلامفيتدخلتجعلكولاالموتمنتخلصكالصدقاتلأن-
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(2

13

14

51

16

17

18

91

02

21

.علاهفيالربمنمرأىعلىيعطيهامنلكلهباتهيالصدقاتولان-

لأننا،والدكسبطومنجلدتكأبناءمنزوجةلكوإتخذ،بنيياالزنااحذر-

منذاباءكأدأولديياتذكر:ويعقوبواسحقوإبراهيمنوحالأنبياءأبناءنحن

ذريتهمترثوسوفأطفالهمفيبوركو!وقد،جلدتهمبناتمنتزوجواالبداية

.لأرضا

فيشعبكوبناتأبناءإخوانكبقلبكتحتقرنولاإخوانكأحبببنيياوالان-

والزناوبالفسق،والمتاعبالخرابيكمنالتكبرفيلأنه:منهمزوجةاتخاذعدم

.المجاعاتأصلهوالزنالأن:والحاجةالاهتراء

لأنكحالأأجورهأعطهبل،معكتتأخرعخدكاشتغلرجلأيأجورتجعللا-

عاقلأوكن،أعصاللثكلفيطاهرأوكن،خطاكيسددفسوفالربخدمتإذا

وتصرفاتك.أحاديثلثكلفي

لاحتىالخحرتشربلا:بهاهويعاملكأنتكرهمعاملةرجلأيتعامللا-

رحلتك.فيمعكيذهبسكير!تدعولا:تسكر

لحالتكطبقأالصدقاتوأعط،للعريانينثيابكوأعط(للجياعخبزكأعط-

.الصدقاتتعطيعندماغيورتينعينيكتجعلولا.المادية

للأشرار.شيئاتعطلاولكن(الأتقياءدفنعندالخبزإعطاءمنأكثر-

منفعة.فيهانصيحةأيتحتقرولاالحكماءمنالنصيحةخذ-

يجعلوأندومأخطاكيسددأنمنهواطلب،دائمامولاكالربباسمسبح-

الأشياءكليعطينفسهالمولىبل،رأيلهاأمةمنمالأنه:ناميةواراءكطرقك

ولا،وصاياهولدييافتذكر،يشاءمنولعزيشاءمنيذلالذيوهو،الجيدة

.أبد!بالكعنتغيبتجعلها

بنغابائيليموزناتعشرةأودعتأنيوهو،الخبرهذاإليكأزفوالآن-

ميديا.فيراغسفيغابريأس

الربخثيتإذا،كبيرةثروةلديكلأن،فقراءنصبحأنولديياولاتخش-

.للربيروقماكلوقعلت،الذنوبعملعنوتوقفت
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الخامسالإصحاح

ميديا.إلىدليلاينشدالشابطوبيا-4

معه.يذهبسوفالملاك-6

قريبه.إنهويقول-12

معأ.يرحلانوالملاكطوليا-16

ابنها.لفراقتحزنأمهولكن-17

به.أمرتنيشيءكلسأفعل:وقالطوبيااجابعندها-أ

قي.الرجلأعرفلاوأناالأموالعلىأحصلأنأستطيعكيفولكن-2

معكيسيررجلعنفتش:لهوقالالك!تابيةالمستنداتوالدهأعطاهذلكعند-3

.الأموالوتستلمتذهبأنعليك:أجرتهسأعطيهانا،حيأمادمت

ملاكا.كانالذيرفائيلوجد،رجلعنليفتشذهبعندمالذلك-4

تعرفوهلبخراغسإلىمعيتذهبأنتستطيعهل:لهوقأليعرفهلمولكنه-5

.؟حسنةمعرفةالأماكنتلك

معأعيضكنتلأنيجيداالطريقأعرففأنامعكأذهبسوف:الملاكفأجابه-ل!

غابائيل.أخينا

.والديأخبرحتىانتظرني:لهطوبياقالوعندها-7

رجلأوجدتلقد:لوالدهوقالرخلوهكذأ،تتأخرولااذهبالملاكلهفقال-8

إذاوفيما،يكونسبطأيمنأعرفحتىليادعوه:a-dijلهفقالطمعييذهب

معك.ليذهببهموثوقارجلأكان

بعضأ.بعضهماوحييافدخل،إليهدعاهوهكذا-فى

.؟أنتعاثلةأيومنسبطأىمنليقلالأخأيها.توبيتلهقالزلكعند-15

رجلعنتف!تشهلأم،عائلةأوسبطعنتفتشأنتهل:الملاكفأجابه-11

الأخأيهاأعرفأنأريد:توبيتلهقالوعندها؟ابنكمعليذهبتستأجره

واسمك.أقاربك

إخوإنلث.منوأناالعظيمحنانيابنعازارياإنني:الملاكفقال-12
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81

فىا

02

21

22

سبطكمعرفةطلبتلأننيمنيتغضبلاأخييأبكأرحب:توبيتقالعدها-

حنانياأعرفلأنيوجيدشريفأصلمنوأنتأخيأنتلأنك،وعائلتك

أولوقدمنالنتعبدأورشليعإلىمعاذهبنالأننا.العظيمساماياسأبناءويوناثاس

أصلمنإنكأخييا:إخوانناأخطأءتغوهمولمالفواكهوعشرالغنممنولدما

طيب.

معيومكلدرهمأتقبلهل؟لكأدفعهاسوفالتيالأجورهيماأخبرنيولكن-

.؟ابنيمثل؟الضروريةالأشيتاء

.أجوركإلىماشيئأأضيفسوفسالمينتعودانوعندما-

وليجعل،للرحلةاس!تعد:لطوبياالملاكقالوبعدها،عظيماسروراسراوهكذا-

معاذهب:والدهلهقال،للرحلةشيءكلالابنأعذوعندما.طيبةرحلتكالرب

وملاك،وشمهلهارحتكدسترسوفالسماءفييقطنالذيوالربالرجلهذا

.الشابكلبمعهماوكانسويةمعاساراوهكذا،يحرسكماالرب

هوالعصاأليسبعيدا؟ولدناأرسلتلماذا:لتوبياوقالتبكتأمهحنةولكن-

.؟ناظردناأماموهو،والإيابالذهابفيعليهانتكئإلي

كالقمامةيكونأنيجبالمالولكن:مالإلىمالإضافةفيجشعأتكنلا-

لطفلنا.بالنسبة

يكفينا.بهلعيشالربأعطانامالأن-

تراهوسوف،بسلامسيعودفهو،اختاهياتهتميلا:لهاتوبيتقالذلكعند-

ثانية.عيناك

رحتهتكونوسوفرحلتهفييرافقهسوفالطيبالربملاكلأنوذلك-

سالمأ.وسيعودناجحة

.البكاءعنتوقفتعندها-

السادسالإصحاج

سمكة.ومرارةوقلبكبديأخذأنطوليايأمرالملاك-4

راغوئيل.ابنهسارةيتزوجوأن-15

.بععداالشريرةالروجيطردكيفويعلمه-16
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.هناكوباتاالمساءفيدجلةنهرإلىوصلاالرحلةفيساراوحالما

تف!رسه.وكادتالنهرخارجتقفزبسمكةإذاليغتسلالثمابذهبوعندما

البر.إلىوسحبهابالسمكةالشابفأمسكالسمكةخذ:الملاكلهقالعندها

.بسلاموضعهموالمرإرةوالكبدالقلبوأخرجالسمكةافتح:الملاكلهفقال

فيساراثم،أكلوهاالسمكةشدواأنوبعدالملاكأمرهكماالشابفعلوهكذا

ايكباتني.مناقترباحتىطريقهما

السمكة.ومرارةوكبدقلبفائدةهيماعازاريا،الأخأيها:للملاكالشابقالعندها

فيجبإنسانأيشريرةروحأيةأوشطانأزعجفإذا:والكبدالقلبأما:الملاكفقال

منهما.والغيظالألميزولوعندهاالمصابةالمرأةأوالرجلأمامدخانانعملأن

يشفى.وبذلكعيخيهفيالبياضأصابهالذيالرجلدهنفيجيدةفهيالمرارةوأما

راغس.مناقترباوعندما

ابنهوالذيرإغوئيلعندنبيتسوفالومالأخأيها:للشابالملاكقالط-

لك.زوجةلتكونهاlilومنأطلبهاوسوف،سارةتدعىوحيدةأبنةوله،عمك

الوحيد.قريبهالأنلثمنهاالزواجحقللثلأن-

سوفوعندماوالدهامعأتكلمولسوفاسمعنيوالان:وعافلةجميلةوالفتاة-

أدطي!طيعلاراغوئلأنأعلملأني،الزواجبهذانحتفلسوفراعسمننرجع

الموتبعقوبةيعاقبسوفلأنه،موسىلشريعةطبقااخرشخصلأييزوجها

اخر.شخصأيمنأكثروحدكيخصكالورإثةحقلأن

قدالف!تاةهذهأنعازارلاالأخأيهاسمعتلقد:الملاكالشابأجابذلكعند-

عرسهم.مخدعفيجميعاماتواكلهمرجاللسبعأعطيت

لأن:!بليكالاخرلنأموتأنتزوجتهاأناإنوأخشىلأبيالوحيدالابنوأنا-

للزواجيأتونالذينسوىشخصأيتؤذيلاالروحوهذهتحبهاشريرةروحأ

منالقبرمنووالدتيوالدياقترابأسببوأنأموتأنأخشىفإنيولهذا،منها

يدفهما.إخرولدأيلهماليسإذ،الحزن

منت!زوجبأنوالدكبهاأوصاكالتيتذكرالوصاياألا:لهالملاكقالذلكعند-

يجبولا،زوجةإياهايعطونكسوفلأنهمأخييااسمعنيولذلك؟أقاربك
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16

17

تعطىسوفنفسهاالليلةهذهفيلأنه،الشريرهللروححساباتحسبأنعليك

زوجة.البنتلك

قلببعض!إليهوأضفالبخوررمادمعكخذالعرسمخدعتدخلوعندما-

دخأنا.منهمواعصلالسصكةوكب!د

وصقيامعاقفاتجتمعالتوعندما،ثأنيةيرجعولنولهربالشيطانيشمهولسوف-

مكتوبةلأنهاشيئأتخ!ن!ولا،ولنهقذكماعليكمايشفقسوفالذيالرحيمللرب

أطفالا!لكتلدوسوف،معكستذهبوهيتحفظهاولسوفالأزلمنذلك

بها.قلبهوالتصقأحئهاالكلامهذاطوبياسمعأنوبعدوالان

السابعالإصحاج

لابنته:حدثقدبماطوليايخبر-راغوئيل12

له.ودزوجها-12

تبكي.وهيمخدعهاالىتنقل-17

تواسيها.أمهاولكن-18

سلماأنوبعد!صارةفقابلتهماراغوئيلبيتإلىذهباايكباتنيإلىوصلاوعندما

البيت.إلىالجميعدخلبعضابعضهماعلى

توبي!.عميابنالشابهذأيش!بهكم:إدنالزوجتهراغوئيلقالعندها

همالذيننفتاليمأنجاءنحن:فأجاباه؟الأخوانأيهاأنتماأينمنراغوئيلفسألهما

.نينوىمنأسرى

فيهوهل:فقال.نعرفهنعم:فقالا؟قريبناتوبيتانتعرقهل:لهماقالثم

.جيدةصحة

.والديإنه:طوبياوقال:جيدةوبصحةحيإنه:فقال

وبكى.وقبئهرإغوئيلقفزعندها

أعمىأصبحتوبيتأنسمععندماولكن،شريفرجلابنإنكةلهوقالوباركه

وبكى.حزن

،بسرورضيفوهمافقدذلكوفوقسارةابنتهوبكتإدنازوتجهكذلكوبكت

طوبياقالوبعدها،المائدةعلىاللحمووضعا،القطيعكباشمنكبشأوذبحا
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الطريق،علىذكرتهاالتيالأش!ياءتلكعنتكلمعازارياالأخأيها:لرفائيل

.الشأنهذافيوتقدم

.مسروراوكنواشربكل:لطولياراغوئيلفقاللراغوئيللديهبماأفضىوهكذا

الحقيقة.لكأوضحفسوفذلكومعةابنتيتتزوجألاالأفضلمنلأنه-

مسرورأكنذللتومع:الزفافليلةماتواوكلهمرجاللسبعةابنتيزوجتلقد-

ولقسمنتفقحتىهناشيئاأكللاسوف:قالطوبياولكن،الحاضرالوقتفي

للاخر.أحدنا

لكوهي،عمهاابنلأنكللتقاليدطبقأالانمنإذنخذها:راغوئيلفقال-

.الأشياءجميعفيالنجاحالربوليهبكما

لتكونلطوبياوسلمهايدهامنفأخذهاوالدهاإلىفأتتسارةابنتهدعاعندها-

وباركهما.والدكإلىوقدها،موسىشريعةحسبخذها:لهوقاللهزوجة

وختمها.المواثيقتعاليموكتبالورقوأخذإدنازوجتهدعاثم-

بالأكل.بدأواوبعدها-

اخر،مخدعاحضريالأختأيها:لهاوقالإدنازوجتهراغوئيلدعاثم-

.هناكإلىوخذيها

ابنتهادموعواستلمتوبكت،هناكإلىابنتهاجلبت،أمرهاكمافعلتوعندما-

لها:وقالت

بدلاالسروريعطيلثسوفوالأرضالسمواتفربابنتيياتمامامطمئنةكوني-

ابنتي.ياتمامامطمئنةكوني:الحزنمن

الثامنالإصحاح

تعلم.كمابعيداالص!ريرةالروحيطرد-طوييا3

.بالصلاةيقومانوزوجتههو-4

.ماتقدأنهراغوئيلفكر-،0

.الرببحمدسبححيأوجدهعندماولكن-15

.للعرسوليمةوعمل-91

عروسه.إلىطوبياجلبو!تصثواأنوبعد
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السحكةوكبدقلبووضعالبخوررمادوأخذ،رافائيلكلماتتذكردخلوحالما-2

دخانأ+منهماوعمل

.الملاكوقيدهاامصرأراضيأقاصيإلىهرتالدخانهذاالعثريرةالروحشصتعندما-3

أيتهاانهضي:وقالفراشهمنطوبياقنهضالبابنفسيهماعلىأدفلواذلكوبعد-4

يرحمنا.الربعللتصليالأخص

ولاركالأولينمبائناربيا،الربأيهاأنثتباركتةيقولطوبيابدأعندها-5

مخلوقاتك.وجميعالسمواتولتباركك،الأبدإلىالمقدساسمك

البشرية:أتتمنهما:ومساعدهلهزوجةحواءوأعطيتهأدمخلقتالذيأنت-6

العونلهنقدمدعونا،وحيداالرجليبقىأنالمناسبمنليسإنه:قلتقدوأنت

لنفسه.يقدممثلما

بالحق،ولكن،لهالشهوتينظراالأختهذهأتزوجلاإنيالربأيهاوالآن-7

الشيخوخة.سننصلحتىمعانعيشبأنتأمرأنفأرجوكولذلك

امين.:معهوقالت-8

قرأ.وعملوخرجنهمقراغوئيلولكنالليلةتلككلاهماناماوهكذا-9

أيضا،هويموتأنأخشىإني:قائلأ-15

بيق.إلىراكوئيلرجععندماولكن-11

حيا.يزالماكانإذالتريالوصيفاتإحدىأرسلي:إدنالزوجتهقال-12

معأ.نائصينفوجدتهما،ودخلتالبابالوصيفةفتحتوهكذا-13

حيأ.كانأنهوأخبرتهمارجعتثم-14

بكلوالثناءالمدحتستحقإنكالربايها:وقالالربراغوئيلحمدذلكعند-15

جميعمعيسبحونكوالقديسينالملائكةمنإليكالمقربينورعوتقديسصفاء

الأبد.إلىبمدحكإليكوالمقربينملائكتكجميعولتقم،خلقك

كنتعندمالييأتييكنلموهذا،قلبيأفرحتقدلأنكالثاءتستحقإنك-ال!

العظيمة.لرحمكوففاعامل!تاولكنك،أشك

الوحيدينالطفلينهماكانااثنينعلىرحمتكأنزلتقدلأنكالتأءتشحقإنك-17

والرحمة.والسروربالصحةحياتهحاوأنهالربأيهاارحمهما،لأبولهما

القبر.يردمواأنخدمهراغوئعلأمرعندها-18
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يوما.عشرأربعةمدةالعرسول!مةوأبقى-افى

تنتهيحتىيرحلبألاقسمايقسمإنهراكوئيلقالالعرسأيأمتنتهيأنوقبل-02

يوما.عشرالأربعةالعرسأيام

عندماالباقييأخذوسوف،بسلاموالدهإلىويذهبأمتعتهنصفيأخذوبعدها-21

وزوجتي.أناأموت

التاسعالإصحاج

.القوديطلبغابائيلالىالملاكيرسلطوليا-أ

.العرسحفلةإلىغابائيلويجلبالنقوديجلبالملاك-2

له:وقالرافائيلطوبيادعاذلكوبعد-ا

ميديافيراغسإلىواذهبوجملينخادمامعكخذعإزارلاالأخأيها-2

.العرسحفلةإلىمعكواجلبه،النقودليواجلبغابائلإلى

أرحل.لنسوفبأنيأقسمقدراغوئيللأن-3

.شديداحزناولحزنيأسففسوفطويلاتأخرتوإذاعداالأياميعذوالديولكن-4

أحضروعندها:المكتوبةالأوراقوأعطاهغابائيلوقابلرفائيلخرجوهكذا-5

له.وأعطاهامختومةكانتأكياساغابائيل

وبارك:العرسحفلةإلىووصلا،بعضابعضهمامعمعاذهباالباكرالصباحوفي-؟

زوجته.طولا

العاشرالإصحاج

ابنهما.للقاءيتوتانوزوجتهتوليت-أ

زوجها.منمسرورةغيركانتوقد-7

أغراضهما.نصفومعهمابصداوزوجتهطوليأيرسلراغوئيل-15

ولباركهما.-12

يرجعا.ولمالرحلةأيامانتهتوعندما،بيومهيومكليعدالأبتوبيتكانالان-ا

منهنالكوليسميتاغابائلوجداأنهماهلأمتأخراهل:توبيتقالذلكعند-2

.النقوديعطيأنيستطيعأحد
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فى-

01

12

عظيم.حزنفيأصبحولذا

وبدأتطويلاوقتابقيأنهأرىلأني،ماتقدانجيإن:زوتجهلهقالتذلكعند

قائلة:عليههتنوح

.بصرينورياأنتبالذهابلكسصحتمنذ،الابنأيهابشيءأهتملاإنيالآن

سالم.فهوتهتميولاأطمئني:أجابهاتوبيتولكن

تذهبوصارت،ميتابنيإدن،تخدعنيولا،عنيالسلمامسك:قالتولكنها

عنتتوقفولمنهارهاطيلةاللحمتأكلولم،سلكاهاالتيالصرلقافييومكل

والتيللعرسالمخصصةيوماعشرالأربعةانتهتحضىطويلةلياليابنهاندب

لراغوئيل:طوبياقالىذلكوبعد،هناكأثناءهايقيمأنطوبياعلىراغوئيلأقسم

رؤيتي.منالأملقطعاقدووالدتيوالديلأنأذهبدعني

لهيعلنونسوفوهمأبيكإلىرسلاأرسلوسوفمعيابق:لهقالعمهولكن

معك.حدثما

.والديياأذهبتدعنيأنأرجوك،كلا:قالطوبياولكن

:ونقودهومواشيهمقتنياتهونصفسارةزوجتهوأعطاهراغوئيلنهضذلكوعند-

ولدقي.ياميمونةرحلةيهبكحاأنالسصاءربإلىأتوسل:لهماوقالوباركهصا-

أسصعأنويجب،الانوالداكهصااللذينوعملثحماتكاحترمي:لابتهوقالط-

نأالسماءربإلىأتوسل:لطوبياأدناقالتثم،قبفهاثم،السارةأخبارك

نأقبلسارةابنتيأولارأرىيجعلنيوأن،العزيزأخيياسالمالخايرجعك

لالذاخاصةأمانةلديكإبنتيأودعإنننانتبه،الربأمامأفرححتى،أموت

.سوءبأيتعاملها

عشرالحاديالإصحاج

.قادموهوابنهاترىطولياوالدة-،

.بصرهويستعيدالبابعلىيقابلهوالده-01

.الرببحمديسبح-14

بكنته.ويرحب-17
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ميمونةرحلةوهبهالذيالرببحمديسبحوهو،طرلقهفيطويياسارزلكوبعد

.نينوىمدبنةمناقتربوأحتىالسيرفيواستمر،زوجتههـادناراغوئلوبارك

.والدكتركتكيفأخيياتعلمإنك:لطوبياالملاكرفاثيلقالعندها

البيت.ونرتبزوجتكأمامنسرعدعنا

يتبعهما.والكلبسيرهمافياسعمراوهكذا،السمكةمرارةيدكفيوخذ

ابنها.منهسيأتيالذيالطريقباتجاهحولهاتنظرجالسةحنةكانتوالان

له.المرإفقالرجلومعهحضرقدابنكإنانظر:لأبيهقالتقادمارأتهوعندما

.بصرهإليهيعودسوفوالدكأنطوبيايااعرف:رفائيلقالوعندها

عينيه،يدلكسوفالمرهميحرقهوعندما،السمكةبمرأرةعينيهادهنلذلك

.بصرهإليهويعودالياضيزولوبذلك

فأناولدييارإيتكأنبعد:لهوقالتابنهاعنقعلىوارتمتحنةركضتعندها

معا.بالبكاءوشرعابالموتراضية

إليه.ابنهفاسرعوسقطتعثرولكنهالبابنحوأيضاتوبيتوتقدم-

.والديياالأملإليكليرجعوقالالسمكةمرارةبرهمعينيهودهنوأمسكه-

فركهما.تحرقانهحيناهبدأتوعندما-

عنقه.علىارتمىابنهرأىوعندما،عينيهزوايامنالبياضوقشر-

.المقدصونملائكتكوليتبارك،الأبدإلىاسحكليتبارك:وقالوبكى-

فيابنهاستمرثم،طوبياابنيأرىإنيوالانعليأشفقتثمبلوتنيقدلأنك-

ميدبا.فيلهحدثتالتيالعطمةبالأشي!اءأباهوأخبر،حبوره

الربيعبحمسروروهونينوىأبوابعلىابنهزوجةليقابلتوبيتذهبعندها-

.بصرهاس!تعادقدأنهرأواعندماعجبهمزادذاهبارمهمنوكل

مناقتربوعندما،رحمهقدالربلأن،أمامهمللربالشكرقدمتوبيتلكن-

أرسلكالذيالربوليتباركابنتييابكأرحب.لهاوقالباركهاابنهزوجةسارة

فيكانواالذينإخوانهجميعبينالسروروساد،وأفكأباكالربوليبارك،لنا

.نينوى

أخيه.ابنوناسبااخياخارووأتى-
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الجميع.الفرحوعثمانفطاعدونأيامسبعةطوبيابنوأجالفرحواستمر-

عشرالثانيالإصحاح

أتعابه.لقاءللملاكابنهجلبهمانصفيقدمتوليت-5

ووعظهما.جانبأمعأدعاهماولكنه-6

.ملاكانهوأخبرهما-15

ذلك.بعدئرولماختفىثم-21

أجورهرفقكتعطيبأنانتبهولدييا:لهوقالططوبياابنهتوبي!دعاذلكعند

أكئر.تعطيهأنعليكويجبمعكذهبلأنه

التيالأشياءهذهنصفأعطتهإذاليبال!ن!ةضررلاوالديياطوبيالهفقال

معي.جلبتها

ومثل،النمودليوجلب،زواجيفيالسببوكان،بسلامإليكأعادنيقدلأنه

.شفاكهذا

علي.دينهذاإنهالعجوزالأبفقال

.بسلامواذهبجلبتهمانصفخذ:لهوقالالملاكدعاوهكذا

علىوتحمدوهولتسبحوهالربليتبارك:لهماوقالجانباالملاكأخذهماعندها

الربنحمدأنالواجبومن،الأحياءجميعأمامعليكمبهاتفضلالتيالأمور

وتسبيحه.مدحهفيتتاونوافلاولذا،أعمالهنظهروأناسمهونعلي

يكشفلمنالعظيمالث!رفولكن،سرالملكعلىالإنسانيحافظأنالأفضلومن

شر.أييعيبكمفلاالخيرافعلوا،ونعمهالربأعصال

معفالقليل.والتقوىوالصدقوالصدقات(الصياممعمحمودةالصلاةإن

نأعلىالصدقاتتهبأنالأفضلومنالتقوىعدممعكثيرمنخيرالتقوى

الذهب.تكدس

عطاءإيمارسمنوكلالذنوبوتظهر،الموتمنالإنسانتخلصالعدقاتلأن

.بالحياةيمتلئوالتقوىالصدقات

أنفسهم.حياتهمأعداءهميذنبونالذيأولئكولكن-
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II-سرتفشيلاآنالأفضلمنإن:قلتفقدشيئاعنكمأخفيلاسوفإنيحقا

.الربأعمالتكشفأنالشرفمنولكن،الملك

الربإلىصلاتكماأوصلتابنكزوجةسارةوصتلتأنتصليتعندماوالان-17

أيضا.معكأناكنتالموتىتدفنكنتوعندماعلاهفي

لمعندهااقيوتغطيلتذهبغداءكوتتركالنهوضفيتتأخرتكنلموعندما-13

معك.أناكنتلقدبل،عليلئخفىالط!يبهةأعمالكتكن

ابنك.زوجةسارةوأشفيلأشف!كالربأرسلنيولقدوالآن-14

صلواتيوصلونالذينالقداسةملائكةسبعةوأحد،الملاكرفائيلأناإنني-)5

.الربيديبينويجيئونويروحونيتجولونوالذينالقديسين

.الخوفاعتراهمالأنهماوجوههماعلىوسقطاوابنهالأبارتبكعندها-1ث!

.الرببحمدسبحالذلك،عليكمابأسفلاتخافالا:لهماقألولكنه-17

الأبد.إلىواحمدوهسثحوهأرسلنيالذيللربالفضلبلفضلأيليلس!لأنه-18

رؤيا.رأيتمالقدبلأشربولماكللموأنا،الأيامهذهطيلةلكمظهرتلقد-1فى

كلتكتأنمنكواطلبأرسلنيالذيفهوإليهذاهبلأنيالرباشكر!والآن-02

سفر.فيالأشياءهذه

أبدأ.يرياهولماختفىقدكاننهضاوعندما-21

قدالربملاكأنوكيف،والعظيمةالعجيةالرببأعصالاعترفاذلكعند-22

لهما.ظهر

عشرالثالثالإصحاج

وكتبهللربتوييتتدمهالذيالشكر

يعيشالذيالربليبارك:وقال،وسروروامتنانشكرصلاةتوبيتكتبوبعدها-ا

ملكوته.ولتاركالأبدإلى

ويخرجهمالجح!يمإلىالناسيدخلالذيفهو،الرحيمنفسهوبالوقتالمنتقملانه-2

.يدهتجنبيمكنهمنهنالكوليس:منها

بينهم.وبعثرناوزعنالأنه:إسرائيلأبناءياالشعوبأمامبهاعترفوا-3

الأبد.إلىأبائناربوهوربناهولأنهالأحياءجميعأمامومجدوهعظمتههأعلنواوهالك4-
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منهـلخرجناويجمعناثانيةيرحمناثم،خطايانابسبببالسياطيضربناسوفوهو-5

فيها.وبعثرنافرقناالتيالأممبين

عدأمامهبصدقوتعاملتمعقولكموكلقلوبكمبكلالربإلىإتجهتملوماذا-ل!

سيفعلهماتذكروالذلك،عنكمبوجههلشيحلنوسوف،إليكمينظرسوفذلك

،الأبديالملكومجدواالقادرالرببحمدوسبحوا،بأفواهكمبهواعترفوابكم

المذنبة.للأمةوجلالهقدرتهوأعلنأسبحهأناالسبيأرضوفي

تفرحوسوف،السمواتملكبحمدروحيتسب!حوسوف،الربسأمجد-7

بعظمته.

عدله.بسبببحمدهيسبحونالجميعودعيتكلمونالرجالجميعدع-8

لأعصالعقابايضربكسوفالربإن:المقدسةالمدينةأيتها،أورشليميا9-51

.والعدلالحقأبناءعلىبرحصتهيجودسوفولكنه،أبنائك

الخالدالملكبحمدأورشليمياوسبحي،جيدربلأنهالرببحصدسبحي-5!

إلىالفرحوليدخل،وسرورفرحبكلثانيةفيكعهدهخيصةتبنىحتىالأبدي

.البؤساءلكلفيكوالحبالمسبيينقلوب

لملكوال!دايابعيدمنويأتون،الربلاسمالهداياومعهمالأمممنكثيرشأتي-11

سرور.بكلبحمدكتسبحالأجيالوكل،السموات

لأبد.اإلىيحبهونكمنومباركون،يكرهونكمنهمملعونون-12

بعضمعبعضهميجتمعونسوفلأنهمالأتعاءأبناءلأجلوامرحيافرحي-13

العدالة.ربيباركونوسوف

هممباركون،فيكبالسلاميفرحونسوفلأنهميحبونكمنهممباركودن-14

إلىمجدككليرونعندمالأجلكيفرحونسوفلأنهمأصابكلماحزنواالذين

الأبد.

العظيم.الملكالربتباركروحيدع-15

وجدرانها،والزمرروالفيروزالكريمةبالحجارةتبنىسوفأورشليملأن-16

الخالص.بالذهبتبنىسوفوشرفاتهاوأبراجها

المرمر.وأحجارالأحمروالعقيقبالزبرجدتبلطسوفأورشيموشوارع-17
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الذيالربفيتبارك:قائلينيسبحونهوسوف،تهللسوفشوإرعهاوجميع-18

الأبد.إلىمخدها

عنتمرالرابعالإصحاح

لابنه.التعليماتيصدرتوليت-5

.نينوىيتركأنوخصوصأ-8

.ويدفنانيموتانوزوجتههو-11

ايكبتاتني.الىينتقلطوييا-12

.نينوىبخرأبيسمعأنبعديموتوهناك-14

.الرببحمدتسبيحهمنتوبيتانتهىوهكذا-ا

،سنواتثمانيبعدلهأرجعالذي،بصرهفقدعندماوالخمسينالثامنةفيوكان-2

.بحمدهوسبحللربخشيتهوزادتالصدقاتوقدم

خذ:ولدييا:وقالإستةأحفادهودعا،ولدهدعاعتياالعمرمنبلغعندما-3

العالم.هذ!لمغادرةمستعدوأنا،عجوزاأصبحتقدلأننيأطفالك

منيونسالنبيبهافاهالضيالأشياءبتلكأومنلأنيولديميدياإلىإذهب-4

وأنالزمنمنلمدةميديامنينتشرسوفالسلموأن،تسقطسوفبأنهانينوى

الطيبة:البلادتلكمنالأرضعلىوينتشرونيتبعثرونسوفإخواننا

لمدةمقفراويظلفيهاالرببيتيحرقوسوفمقفرةأورشليمتظلولسوف

الزمن.من

يبنونسوفحيثالأرضإلىثانيةمرةولرجعهم،يرحمهمسوفالربوإن-5

فيهينفذالذيالعصرويأتيالوقتيحينحتىالأولكالهيكلليسولكن،هيكلا

أورشليمويبنون،سبيهمأماكنجميعمنيعودونسوفذلكوبعد،الربحكم

كانحسبما،رائعببناءالأبدإلىفيهاالرببيتيبنىولسوف،فاخربشكل

قبل.منتكلمواقدالأنبياء

أوئانهم.يدفنونوسوف،حقأالربوتخشىالأممجصيعتعودوسوف-6
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بفضله،شعبهيعترفوسوف،الرببحمدالأممجميعتسبحسوفوهكذا-7

ويظهرون،حقاالربيحبونمنكليفرحوسوف،شعبهالربيمجدولسوف

لإخوانهم.الرحمة

سوفيونسالنيبهافاهالتيالأشياءتلكلأننينوىعنارحلبنيياوالان-8

.وتحدثتتحض

حتىوالعدلبالرحمةنفسكوخذ،والشريعةوالوصاياالقانونعلىحافظولكن-9

دائما.أحوالكتتحسن

عاملكيفولديياتذكر،نينوىفيأكثرتأخرلاولكن،لائقبشكلوادفني-15

فيكأنأنبعدالظلاممهاويإلىأوصلهأنهويمف،ربأهالذيخاروأخياهافات

لأنه:جزاءهنالالاخرولكن،نجاخاروأخياولكنثانيةمرةكافأهوكيفالنور

التيالموتأحابيلمنونجاتصدقفقدماناسيأما،الظلاممهاويفيتردى

وهلك.الفخفيسقطهامانولكن،لهنصبوها

تخلصالتقوىأنوكيف(الصدقاتتفعلماذاوفكراعتبرولديياوالان-11

فراشه،فيالروحأسلمالكلماتهذهقولمنالأبانتهىوعندما،الإنسان

ومهيب.لائقبشكلودفن،عاماوخمسينوثمانيةمائةعمرهوكان

زوجتهمعنيوىمنرحلطوياولكن،أبيهمعدفنهاأمه()خةتوفيتوعندما-12

زوجط.وأبوعمهراغوئيلحيثايكباتنيإلىدهوأولا

كماأموالهماوورث،عمهزوجةعمهودفن،مكانتهوعظمتسنهكبرحيث-13

توبيت.أباهورث

عاما.وعشرونوسبعةمائةوعمرهميديافيايكباتنيفيومأت-14

وقدالاشورينصرنبوخذأخذهاالتينينوىخرابعنسمعموتهقبلولكن-15

.نينوىبخرابكتيرافرح
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يهوفىيثا
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الاولالإصحاح

ايكباتني.يحصنأرفخ!ثد-2

يحاريه.نبوخذنصر-5

.المساعدهويلتمس-7

.يساعدوهلنالذينويهدد-12

أرفخشد.ويقتل-15

.نينوىالىيعودثم-6،

العظيمةالمديةتلكنينوىحكمالذينصرنبوخذحكممنعشرةالثانيةالسنةفي-ا

ايكباتني.-ميدياحكمالذيأرفخشدأيامفي

أذرعستةحجركلطولالمنحوتالحجرمنحولهاأسوارا-إيكباتنيفيوبنى-2

ذراعا.خمسونوعرضهذراعأسبعونوعلوهأذرعثلاثةوعرضه

ذراعا.ستونالأساساتوعرض،ذراعمائةالبرجعلو،أبوابهفوقأبراجاونجى-3

تدخللكيوذللثذراعاأربعينوعرضها،ذراعأسبعينتعلوالأبوأبوجعل-4

:المشاةجنودهولاصطفافالجبارةجيوشه

السهلفيأرفخشدالملكعلىالحرب-نبوخذنصرالملكشنالأيامتلكوفي-5

راجو.حدودعلىالعظيم

علىيسكنكانمنوكل،الجبليةالبلادفييسكنونالذينجصعإليهوأتى-6

منلأممامنوكتير،اليحيانسمللث-مريوكوسهل،وهايداشيسودجلةالفرات

للمعركة.أستعداداأنفسهمجصوا،شيلودأبناء

ومنفارسبلادفييسكنمنجميعإلىآشورملكنبوخذنصرأرسلذلكوبعد-7

وإلىالشرقيولبنان،ولبنان،ودمشق،كليكيايسكنونومنالمغربفينيسكنو

البحر.شاطئعلىيسكنونالذينجميع
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12

13

14

15

16

وسهل-الجليلوأعالي،وجلعاد،كرمل:أممبينهمالذينأولئكوإلى

.عامر(ابن)مرجإسدرللوم

،وخلؤسوبتنهأورشليموإلى،الأردنوراءوالمددن(السامرةفيهممنولكل

غبيسيم.أراضيوجميع-ورامسي-وتافنسمصرونهر،وقادش

تاتيحتى،مصرسكانجميعوإلىوممفيستنيس!وراءامإلىتأتيحتىبللا-

الحبشة.حدودإلى

يذهبواولم،اشورملكنصرنبوخذبأمراستخفواالسكانهؤلاءجميعولكن-

رسلهوأرجعوااوإحدارجلافيهيرونوكانوايخشوهلملأنهم،المعركةإلىمعه

والعار.وبالخزيجدوىبلاوسفراءه

يتقمأنوبمملكهبعرشهواقم،البلارتلكجميععلىنبوخذنصرغضبلذلك-

وابناءمابأهاليجميعبالسيفسيذبحوأنه،وسوريةودمشقكليكيهشواطنمن

البحرين.حدودإلىيصلحتىمصرفيكانوامنوكل،يهوذاوجميع،عقون

،عشرةالسابعةالسنةفيأرفخشدالملكضدالمعركةإلىبجنودهزحفعندها-

عرباته.وجميع،خيالتهوكلأرفخشدقوادجميعهزملأنهمعركتهفيوانتصر

وأتلفالأبراجوأخذ،ايكبهاتنيمدينهإلىووصل،مدنهسيدأصبحوقد-

وعار.خرابإلىجمالهاوحولونهبهاالشوارع

ذلكفينهائاعليهوقضى،بسهامهوضربه،راجوجبالطفيأرفخشدأيضاوأخذ-

.اليوم

كانو!الذينالمختلفةالأمممنمعهمنوجميعهو،نينوىإلىرجعوهكذا-

مائةمدةولجيشهلهالولائموأولمارتاحهناك،الحربرجالمنجموعالؤلفون

يوما.وعشرين

الثانيالمحإصحاج

.قائدأيعينهولوفيرن-4

يستسلم.لااحدايوفرلابان-ويؤمر11

ومزنه.-جشه15

طريقه.فيوخردهاريحهاالتيالأهاكن-23
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فيكلامحدثألاولالشهرمنوالعشرينالثانياليوموفي،عثرةالثامةالسنةوفي-ا

وعد.كماالأرضأهاليجميعمنينتقمأنيجببأنهإشورملكنبوخذنصربيت

تخريبنهايةفيقررسرياإجتحاعامعهموعقد،ونبلاءهقوادهجميععاروهكذا-7

فمه.منبذلكوفاهالعالمجميع

بها.فاهالتيالأوامريطيعوالمالذينالمخلوقا!جميعيخربواأنقررواذلكوبعد-3

له:وقال،جيشهفيالأعظمالقائدهولوفيرنرعااستشارتهأنهىوعندما-4

وتأخذحضرتهمنتذهبأنعلكيجب:الأرضسيدالعظيمالملكللثيقول-5

معالفرسانومن،ألفاوعثرينمائةالمشاةمنبقدرتهملقالذينالرجالمعك

ألفا.عشراثنيخيولهم

.أوامريتطعلملأنهاجميعهاالغربيةاللادتهاجموسوف-5

إليهمأذهبسوفلأنني:والماءالترإبلييحضرواأدنيجبأنهملهمتعلنوأن-7

غنيمةوسأجعلهم،جيشيبأقدامالعالمأنحاءجميعوأغطي،غضبيفي

للج!يش.

بجتنثالهروسيمتهلئ،والسوإقيالوديانيملأودأسوفمنهمالقتلىإنحشى-!

يفيض.حتىموتاهم

.الأرضأنحاءأقصىإلىأسراهمأقوروسوف-لأ

لكاستسلموافإذا:شواطئهمجميععلىوتستوليتذهبأنفعليكولذلك-15

عقابهم.يومحتىليفاحفظهم

جميعا،اذبحهمبل(مهمأحداعينكتوفرلا،ي!مردونالذينبخصوصوأمأ-1)

تذهب.حيثماأموالهمكلمنهمواسلب

قلته.قدمابيدفيسأنفذمملكتيوبقوةحيامادمتلأنني-12

تتوانولا،أمرتككماكلهانفذهابل،مولاكأوامرمنأياتتجاوزبألاوانتبه-13

ذلك.فعلعن

والقؤادالحكامجميعودعا،اسثحضرةمن-هولوفيرنذهبذلكوبعد-14

اشور.جيث!فيوالضباط

وعثرونمائةوعددهممولاهبهأمرماوفقالمعاركفيالمشهورينالرجالوجمع-15

الخيل.ظهورعلىالرماةمنألفاعشراثناومعهمألفا
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21

22

23

24

25

26

27

28

.للحربمستعد،عظيمكجيشورتبهم-

غنامالأوكذلك،عظيمةأعدادأثقالهملحملوالحميرالجمالمنمعهوأخذ-

:المؤنلاجلتحصىولاتعدلابأعدادوالماعزوالثيران

أخرجتوالفضةالذهبمنوكثيرا،الجيشفيرجللكلالأغذيةمنووفرة-

الملك.بيتمن

وجهيغطواولكيالرحلةفي،نبوخذنصرالملكقبلقوتهجميعمعذهبثم-

المختارين.ومشاتهموفرسأنهمبعرباتهمغربأالأرض

أعدادهملأن:الأرضوكرمالكالجرادالمختلفةالبلدانمنحظيمعددأتىوقد-

تحصى.ولاتعدلا

يخامهمونصبوابكتيبنسهلباتجاهأيامثلاثةرحلةفينينوىمنجميعاوذهبوا-

العليا.كليكيامناليسرىالجهةمنالجبلقربفيها

دابإلىوذهب،والعرباتوالفرسانوالمشاةجيشهجميعأخذذلكوبعد-

الجبلية.

كانواالذيناسماعيلوأبناء،راسيأبناءجميعوأسر،ولودفودبلادوخرب-

.شييانأرضجنوبالقفارباتجاه

كانتالتيالمدنكلودمرالنهرينبينماخلالثم،الفراتإلىذهبذلكوبعد-

البحر.إلىوصلحتىاربوناينهرعلى

كانتالتييافثحدودإلىووصلقاومهمنجمغوقتلكليكياحدودأخذثم-

.العرببلادمقابلالجنوبباتجأه

أغنامهم.حظائرونهبعهدهمخيمواحرق،مدينأبنأءجميعوأسر-

حقولهم،جميعوأحرق،القصححصادزمنفيدمشقسهلإلىذهبثم-

شابهموضرببلادهموخربأيضأمدنهمونهبومواشيهمقطعانهموأتلف

السيف.بحد

صيدافيكانواوالذينالساحلبلدانجميعفيمنهوالرعبالخوفحللذلك-

وذعرالذين،بمنانفيعاشواوالذينواوشينا،صورفيعاشواوالذينوصور

عطما.ذعرامنهوعسقلان)اشدود(أزوتفيعاشوا
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الثالثالإصحاج

.السلامليعاملواالسواحلأهالييتوسل-أ

-7?.jjqهناكيستقبلفيرن.

نبوخذنصر،إلايعبدوالاحتىمله!تهمأتلفذلكومع-8

.يهوذامنواقترابهمدومه-9

.وقالواالسلاميرجونإليهالسفراءأرسلواوهكذا

طيبأ.تراهوماتشاءمابناأفعلأماملثنقفالعظيمالملكنبوخذنصرعبيدنحن

ومواشيناوقطعاننالدياالقمححقولوجميعأمكنتناوجميعبيوتناإنانظر

.تشاءكمافاستعملهاأمامككلهاوخيامنا

.تشاءمابهمفافعللكعبيدهمسكانمنتحتويهومامدنناحنى!انظر

نفسه.الكلامهذامعهوتكلمواهولوفيرنإلىالرجالأتىوهكذا

العاليةالمدنفيالحامياتووضع،وجيشههو،البحرساحلإلىتوجهوبعدها

.للمساعدةالمختارينالرجالمنهمواخذ

.والدفوفوالرقصاتالغاربأكاليلحولهمالبلدانرجالأستقبلهموهكذا

علىيقضيأنقررلأنهالبساتينفيالأشجاروقطعالحدودتخطىفقدذلكومع

وان،فقطنبوخذنصرالأممجميعتعبدحتىالأراضينلكفيالأربابجميع

ربا.والألسنةالأممكلتدعوه

.ليهوذاالمواجهالعظيمالممرفوق،يهوذاقربايسدرالونإلىوصلكذلك

يجمعأنيستطيعحتىشهرمدةتأخروهنالكوبيسانيافابينخيامهونصب-

لجيشه.العربات

الرابعالإصحاج

.هولوفيرنيخشوناليهود-2

.التلالويحصنون-5

.الممراتبحمايةيتعهدونايلبيتوسكان-6

.والصيامبالصلواتبدأتاسرائيلجميع-،
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15

12

الأعظمالقاثدهولوفيرنفعلهمابكليهوذافيعاشواالذيناسراثيلبنوسمعلانإ

.شيءلاإلىوحولهاالمعابدنهبأنهوكيفللشعوباشورمللثنصرنبوخذعند

ربهم.لهيكلوبالنسبةلأورشليمبالنسبةوانزعجوا،كثيرامنهخافوألذلك

بعضهممخمعينيهوذاأهاليكلوكان،السبيمنحديثاعأدواقدكانوالأنهم

رنست.آنبعدجديدمنكرستجميعهاوالبيتوالمذبحوالأواني:بعضمع

وأريحاوبلمنأورونبيتوالىوالقرىالسامرةسواحلجميعإلىأرسلواولهذ!

سالم.وادي!الىوايسوراولافا

وأمنواعليهاتقعالتيالمدنوحصنوا،العاليةالجبالقممعلىسلفاواستولوا

.بالنضوجتتأخركانتحقولهملأن:للحربوالمؤنالأغذية

إلىأورشليمفيالأيامتلكفيكانالذيالأعظمالكاهنيواكيمكتبوأيضا

اتجاهعامر(ابن)مرجاسدرايلونفوقهيا!تيوبيسانايلبيتفييقطنونالذين

دوثيم.قربالسهليةالبلاد

الممراتهذهلأن،الجبليةالمناطقفيالممراتعلىيحافظواأنمخهموطلبوا

الممرلأنالممراتهذهمنالهجوميرلدمنإيقافالسهلومن،يهوذ!إلىمداخل

الأكثر.علىلرجلينإلايتسعلا

بنيشحوخوكذلك،الأعظمالكاهنيواكيمبهأمرهممااسرائيلبنووفعل

أورشليم.فيالموجودوناسرائل

وإخلاصبحماسالربينأرياسرائيلبنيرجالمنرجلكلوقتهاوبدأ

أرواحهم.وإرهقوا

الذينوعبيدهمومأجورغريبوكلومواشيهموأبناؤهموألزوجاتلآباءاوقام-

أحوأضهم.حولالخيشفوضعوا،بالمألشروهم

وغطواالهيكلأمامأورشلعمسكالنوجميعطفلوكلرجلكلسقطوهكذا-

حولأيضأالخيشووضعو!:الربأمامالخيشثيأبونشروابالرماررؤوسهم

المذبح.

أطفالهميؤخذبأنالربيسمحبألاوبإخلاصواحدبصوتيصرخونوبدأوا-

ألاأجلومن،والهزءللتدنش!والحرمللتخريبومدنهمغنائمونساؤهمفرائس

ذلك.برؤيةالشعوبتسر
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صامواالجيملأنالامهمإلىالعطفنظرةونظرصلواتهمالربسمعوهكذا-13

.القاررالربحرمأمامأورشليمأهاليوكذلكأيامعدةيهوذاجميعفي

لشواوكلهموخدموهالربأمامالكهنةوجميعالأعظمالكاهنيواكيمووقف-14

الشعب.منوالهداياالنذورمعبنظاماليوميةالحرققرابينوقدمواالخيشملابس

نظرةينظربأنقواهمبكلللربيصرخونوبدأوا،قلانسهمعلىالرمادوكان-15

إسرائيلءإلىوالكرمالعطف

الخامسالإصحاج

.اليهودماهيةعنهولوفيرنتخبرمخطوطة-5

لهم.ريهمقعلهوما-8

بهم.يختلطبألا،2-وتنصحه

أغضبه.اياهأسمعوهماوكل-22

قداسرائيلبنيأناشورملكجيشفادةكبيرهولوفيرنلدىأعلنذلكعند-ا

حصنو!قدوأنهمالجبليةالمناطقفيالممرإتأقفلواقدوأنهم(للحرباس!تعدوا

المنبسطة.الأراضيفيالحواجزووضعواالجبال!قمم

ساحلحكاموجميععمونوقوادمابأمراءورعاغضباالقائداستشاطعندها-2

البحر.

الجبلية،البلادفييعيشالذيالشعبهذامنكنعانأبناءياأخبروني:لهموقال-3

هوومن،قواهممراكزتقعوأينجيشهمحجمهوومايسكنهاالتيالمدنهيوما

قائدهم.أوأميرهمأوملكهم

.الغربسكانمعظمفعلكمالمقابلتييأتوالمولماذا-4

فممنكلحةسيدييااسمع:وقالعمونجيشقائدأخيورالقائدتكلمعندها-5

الجبالعلىيعيمشالذيالشعببخصوصالصدقلكأعلنوسوتعدك

.عبدكفممنأكذوبةأيتخرجلاوسوف(قربك

الكلدانيين.نسلمنهوالشعبهذا6-

فيكانواالذينابائهمآلهةيتبعوالملانه!النهرينبينفيمامؤقتةإقامةأقامواوقد-7

.كلدانأرض
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يرفونه،الذيالربالسماءفيالذيالربوعبدوا،أجدادهمطرقتركوالأنهم

.كثيرةأياماهناكوأقامو!النهرينبينماإلىفهربواالهتهموجهمنرموهموهكذا

إلىيذهبواوأن،مؤقتةإقامةبهأقامواالذينالمكانيغادرواأنربهمأمرهموبعدها

والمواشي.والفضةالذهبمنمالهموزادسكنواحيثالكنعانيينأرض

إقأمةهناكوأقاموا،مصرإلىهاجرواكنعانأرضفيالمجاعةحلتعندماولكن-

عدديحصيأنالمرءيستطعلمبحيثعددهموزاد،هناكوازدهروامؤقتة

شعبهم.

وشغلهموأذلهمدنيئةمعاملةوعأملهم،ضدهممصرملكأصبحلهذا-

عبيدأ.وجعلهم،بالقرميد

والأمرإضبألطاعونمصرأرضضربالذيربهمإلىيتوسلونبدأواوعندها-

أنظارهم.أماممنالمصريونأبعدهموهكذا،تشفىلاالتي

أمامهم.الأحمرالبحرالربجففولقد-

الذينبأولئكالخارجإلىورمى،يبرنيع-وقدسسيناءجبلإلىوجلبهم-

القفر.بالأرإضييعيشون

فوقومرواعسبونجميعبقوتهمحطصواوقد،العموريينبلادفيقطنواوهكذا-

الجبلية.الأراضيجميععلىواستولوا،الأردن

وجميعوالسيكامينواليبوسيين،والفريزيينالكنعانيينأمامهمجرفواولقد-

.كثيرهأيامأالبلادتلكفيوعاشواالجيرجستيين

هوالخطيئةيكرهالذيالربلأن،حالتهمازدهرتربهمأماميذنبوالموطالما-

ربهم.

عدةفيوقهرواغلبوا،لهمخططهاالذيالطريقعنابتعدواعندماولكن-

ساوىحتىهيكلهموهدم،بلادهمليستبلادفيالسبيإلىواقتيدوامعارك

مدنهم.علىالأعداءواستولىالأرض

علىواستهولوافيهامبعثرينكانواالتيالاماكنمنوأتواربهمإلىرجعواوالآن-

.قفراءكانتالتيالجبليةالأراضييقطنونوهم،حرمهميوجدحيثأورشليم

قدكانواوإذا،الشعبهذافيخطأأيهنالككانإذاوحاكميسيديياوالان-

ونهزمهم.نصعددعناوعندهأهلاكهمسببهذانعددعناربهمتجاهأذنبوا
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حنىوذلك،الكراممرورسيدنافليمرشعبهمفيالخطيئةتوجدلمإذاولكن-21

أجمع.العالمأممللأممعبرةفنصبح(عنهمسيدافيمالذيربهمعليهيثيرلا

الخيمةحوليقفونالذينالناسجميعبدأالكلماتهذهأخيورأتموعندما-22

وفيالبحرشاطنعلىالقاطنينوكلهولوفيرنرجالرئيسورأى،يدمدمون

يقتلهم.أنعليهأنمآب

وأحوللديهلش!شعبلأنه،اسرائيلأبناءوجودمننخافلن:قالوالأنهم-23

.شديدةصركةليخوضقوة

جيوشك.تلتهمهافرشسةيكونونلسوفاهولوفيرنالسيدأيهاولهذا-24

السادسالإصحاج

.الربيحتقرهولوفيرن-3

.ويطردهأخيوريهدد-7

وشممعونه.أخيوريستقبلونالبيثوليانيون-14

ومواساته.أخيورلتعزيةبالصلاةويبدأون-18

الأعظمالقاثدهولوفيرنقال،الخيمةحولالذينالشعبصخبتوقفوعخدما

.الأخرىالأممجموعأمامانمآبينولجميع،لأخيورأشورلجيش

إنهتقولولماذأأمامنااليومقلتهبماتتنبأحضىأفرايمومأجوريأخيورياأنتومن

برمنهناكوهل؟عنهميدافعسوفربهملأنإسرائيلشعبنحاربألآيجب

نبوخذنصر؟غير

ولسوف،الأرضوجهعلىمنويزيلهميدمرهمولسوف(قوأهيرسلسوفإنه

رجل(آخرحتىندمرهمسوفعبيدهنحنبليخلصهمأوربهميساعدهملن

خيولنا.قوةأمامالصموديستطيعوالنلأنهم

تمتلئوسوف،دماءهمجبالهمتتشربوسوفابأقدأمنانطأهمسوقطلأننا

هكذا،حتمايهلكونسوفلأنهمأمامناالوقوفيستطيعواولنبجثثهمحقولهم

كلماتيمنكلمةلأييمكنلا:قاللأنه،العالمجميعملكنبوخذنصرالمللثقال

عبثا.تذهبأن
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خطثحكأيامفيالكلماتبهذهتفوهواالذينلعمونفحأجورأخيورياأنتوأما-5

خرجالذيالشعبهذامنأنتقمحتى،اليومهذامناعتباراوجهيعنفأغرب

مصر.من

أضلاعك،تخدمنيالتيوالحشودجيوشيسيوفتخرقفلسوفوبعدها-6

.أعودعندماقتلاهممعتسقطولسوف

مدنإحدىفيوسيضعونك،الجبل!يةالمنطقةإلىسيرجعونكعبيديفإنوالآن-7

.الممرات

معهم.تموتحتىلهلكلاولسوف-8

قناعاتكتدعلا،يغلبوالنسوفبأنهمعقلكفرارةفينفسلثأقنعتهـازأ-فى

عبثا.كلمانيمنكلمةأيتكونولن،هذاقلت:تسقط

أخيوريأخذواأنخيمتهفيأوامرهينتظرونالذينعبيدههولوفيرنأمرذلكوبعد-15

إسرائيل.بنيإلىوسملموه،أوليابيتإلى

ذهبواالسهلوسطومن،السهلإلىالعسكرمنوأخرجوهالعبيدأخذهوهكذا-11

أوليا.بيتتحتتقعالتيالينابيعإلىووصلوا،الجبليةالأراضيإلى

وبدأوا،التلةأعلىإلىوصعدوابأسلحتهماستعدواالمدينةرجالراهموعندما-12

.الوصولمنيمكنوهملمولذلك،عليهمالمقاليعبرمي

أسفلعندوتركوهورموهأخيورقيدواالتلةأسفلإلىوصلوافعندماذلكومع-13

مولاهم.إلىعائدينوذهبواانصرفواثمالمتلة

وقدموهأوليابيتإلىوادخلوهوثاقهوفكوا،مدينتهممنالإسرائيليونونزل-14

المدينة.حكامإلى

بنوغبرلا،شمعونسبطمنميخابنعزيأهمالأيامتلكفيالحكاموكان-15

ملكئيل.بنوخرمي،غوئونئيل

حيثإلىمعاوالنساءشبابهمجميعوركض،المدينةشيوخجميعهؤلاءودعا-16

.حدثعماعزلاسألهوبعدها،كلهشعبهموسطأخيورووضعواالاجتماع

،آشورآمراءأمامقالهاالتيكلماتهوجميع،هولوفيرنقالبماوأعلمهمفأجاب-17

أسرائيل.بيتضدوخيلاءبتكبرهولوفيرنبهتكلموما

قائلين:وصرخواللربوسجدوا،الأرضعلىالجميعسقطذلكعند-18
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أمتناحالةعلىوأشفق،وخيلائهمكبريائهمإلىانظرالسماءربالربأيها-91

،.اليومهذاحتىلكالمدينةهذهكرسوأالذينوجوهإلىوانظر،التعسة

2C-كثيراعليهواثنواومدحوهأخيورطمأنو!وبعدها.

للكطوالاسرائيلربودعواللشي!وخوليصةوعمل،بيتهإلىعوزياوأخذه-21

يساعدهم.أناليلة

السابحالإصحاح

.الماءعنهمويقطع-أوليابيتيحاصرهولوفيرن-أ

.الحكامضدويتمتمونيضعفونهم-2+

.أيامخمسةخلا!بالاستلاميعدونالذين-03

للمساعدةأتواالذينشعبهوجميع،جيشهجميعهولوفيردنأمرالتالياليوموفي

يشرعواثمالتلالبصعودأولأيقومواوأنأوليابيتضدالحربإلىيتوجهوابأن

إسرائيل.بنيضدبالحرب

الحربجيشبلغوقد،اليومذلكفيالمعسكراتالأقوياءالرجالهدمذلكعد

العتارحملةعنفضلا،فارسألفعشرواثنيراجلمقاتلألفوسبعينمائة

عظيمة.جمهرةألفواوبذلك،معهمأتواالذينوالرجال

فوقعرضاأنفسهمونشروا،الينابيعبجانبأوليابيتقربالواديفيوعسكروا

سهلمقابلهيالتيشامونأوليابيتمنوطولا،بلميمح!ىدوئيام

.يلونأسدرإ

نإ:لجارهكلوقالالفزعبهمحلالجموعهذهكلإسرائيلبنورأىعدماوالان

ولاالوديانولاالعالةالجباللالأنهالأرضوجهيلحسونسوفالرجالهؤلاء

ثقلهم.تتحملأنتستطيعالتلال

طيلةيرإقونبقواالأبرإجفيالنيرانأشعلواوعندما،سلاحهكلأخذذلكعند

الليلة.تلك

الذيناسرائيلبنيأماموركزهمفرسانههولوفيرنجلبالثانياليومفيولكن

أولا.بيتفيكانوا
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ووضع،عليهاواستولىالمياهينابيعوأتىالمدينةإلىالمؤديةالممراتعلىوأشرف-7

شعبه.إلىعائدااتجهثمعليهارجالهمنحاميات

البحرسواحلوقواتمابشعبوحكامعيسوأبناءجميعلعندهألىذلكوبعد-8

:وقالوا

جيشكينهزملنوبذللث،كلمتنايسمعأنشدنامننرجو-فى

يعتمدونبلرماحهمعلىقتالهمفييعتمدونلاهؤلاءإسرائيلبنيشعبلأن-15

أعاليإلىالصعودالسهلمنليسلأنه،يسكنونحيثالعاليةالجبالعلى

جبالهم.

رجليهلكولاجنودكتربحوبذاالمعركةبصفوفتقاتلهملاالسيدأيهاوالان-11

قط.منهمواحد

التيالمياهينابيعيحتلونعبيدكودعجيشكبرجالواحتفظ،معسكركفيابق-12

:الجبالسفحمنتنغ

العطشسيقتلهموهكذا،هناكمنمياههميأخذونأوليابيتسكانلأن-13

القريبة،الجبالرؤوسنحتلسوفورجالناونحنالمدينةيسلمونوسوف

المدينة.منإنسانيخرجلاأنلنراقبفوقهانعسكروسوف

بهميعملأنوقبل،بالمجاعةوأطفالهموزوجاتهميهلكونفسوفوهكذا-14

.يعيشونحيثمدينتهمطرقفيينهارونسوفالسيف

شخصكيقابلواولمعليلثتمردوالأنهمالوفاقالجزاءلهمتقدمفسوفوهكذ!-15

مسالمة.وديةمقابلة

.أشارواكماديعملواعينهمالذينعبيدهوجميعدهودوقيرنالكلماتهذهرأقتوقد-16

خبامهمونمبوا،الآشوريبنمنآلافخمسةومعهمعمونأنجاءرحلوهكذا-17

اسرإئيل.بنومنهايشربكانالتيالينابيعواحتلوا،الواديفي

مقابلالهضابفيوعسكرو!عمونأبناءمععيسوأبناءخرجذلكوبعد-18

هيالتياكربيلوإلىوالشرقالجنوباتجاهفيرجالهمبعضوأرسلوا،دوثيام

الوأديفياشورجنودبقيةوعسكرتمخمورنععلىتقعوالتي،خوسيقرب

بشكلظهرتبحيثوعرباتهمخيامهمونصبت،بأكملهاالأرضوجهوغطوا

هاثلة.مخيفةجموع
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قدأعداءهملأن،جبنوالأنهمربهمإلىبالدعاءإسرأئيلأبناءضغعندها-91

مفر.منهنالكوليس،بهمأحاطوا

أربعهمدةوالفرسانوالعرباتالمشاةمنحولهممنأسورجماعاتبقيثوهكذا-02

أوليا.بيتفيالمياهأوعيةفرغتحتىفيهتحاصرهميومأوثلاثين

واحديوملشربالماءمنيكفيمايعدولمفارغةكذللثالماهصهاريجوباتت-21

بمعيار.يشربونهماأعطوهملأنهم

وأمامالشوارعفيعليهنأغميوالنساء،والرجالشبابهمقوىخارتلذلك-22

.قوةأيلهميعدولمالمدينةأبوإب

والشبابالشاباتمنكلالمدينةرئيسوعندعوزياعندالأهاليتجمعئم-23

.الشيوخجميعأماموقالوأعالبصوتيصيحونكلهموالأطفال

تطلبوالملأنكلمالعظيمالضررلناسببتمقدلأنكم:وبينكمبينناالربليحكم-24

.مشورأبناءمنالسلم

إشارتهم،رهنووضعنالهمباعناالذيالربسوىمعينمنلنايعدلملانه-25

العظيم.والدمارالعطشيقتلناأمامهمارتمياقدإتاحتى

هولولمحونسلصعبغ!نيمةلكونالمدينةإليهموسلمواالمدينةإلىادعوهموالان-26

جيشه.وجميع

،عبيداسنكونإذ:العطشمننموتأنعلىلهمغنيمةنكونأنلناأفضللأنه-27

ولازوجاتاولا،أعينناأماميموتونالرضعأطفالنانرىولاتعيشأرواحناولكن

.يموتوندناولاأ

ذنوبناحسبيصاقبناالذيأبائناربوربناوالسماءالأرضعليكمنشهدنحن-28

.اليومهذاحتىبأوأمرهنعمللملأننا،آبائناوذنوب

بصوتللربوتضرعواوبكوا،الاجتماعوسطفيمناحهحدثتذلكوعند-92

.عال

أيامخمسةنتحملىدعوناشجعانأكونواالأخوةأيها:عوزيالهمقالعندها-03

.أبدأيخذلنالنلأنهإليناخلالهارحمتهيوجهالربلعلأخرى

ماأعصلفسوفمساعدةأونجدةأيتأتناولمالخمسةالأيامهذهمرتوإذا-31

.تريدون
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المدينةوأبراجأسوارإلىوذهبو!شأنهإلىسخصكلوذهب،الاجتماعوإرفض-32

.جدامنخفضةالمعنويةروحهموكانت،البيوتإلىوالأطفالالنساءوأرسلوا

الثامنالإصحاج

الأرملة.يهوديتوسلوكحالة-أ

.بالاستسلاملوعدهمالحكامتلومهي-12

.بالربيثقوابأنوتنصحهم-7،

وعدهم.منيعفونهم-28

لأجلهم.شيئأتعملانتعدهي-32

بنيوسفبنأوكسبنميراريابنةهذهوكانتحدثبمايهوديتسمعتوالان

بنالياببنإليوبنأشيثوبنرإفيمبنجدعونبنحنانيابنالكيابنأزئل

اسرائيل.بنسالاسديبنسمائيلبنناثانئيل

الشعير.حصادعندماتوقد،قريبهاوهوسبطهامنماناسييدعىزوجهاوكان

وسقطرأسهفيشمسأصابتهالشعيريحصدونالذييراقبكالنعندمالأنه

دوثيمبينالحقلفيابائهمعودفنوه،أولعابيتمديةفيفراشهعلىومات

مو.وباللا

أشهر.وأربعةسنوإتثلاثمدةبيتهافيأرملةيهوديتظلتوهكذا

الأراململاب!ولبست،بالخيشجسمهاوكست،بيتهاأعلىفيخيمةوصنعت

.المترملات

كلوأمسياتالسبتيومأمسياتعداما،ترملهاأيامجميعخلالتصوموكانت

اسرائيل.بيتعندالمقدسةوالأياموالأعياد،قمريشهرأول

الذهبماناسيزوجهالهاتركوقد،الخلقةوجميلةجذابةسحنةذاتوكانت

جميعا.هذهعلىتعيشوبقيت،والأراضيوالمواشيوالخارماتوالخدموالفضة

كثيرأ.الربتخ!ثىكانتلأنهافحشكلمةشخصأيعنهايتكلمولم

أغميعندماشرلرةكلماتمنالحكامضدالناسقالهماسمعتوعندماوالان

يسلمبأنأقسمقدوأنهللشعبعوفلاقالهماكلوسمعت،الماءقلةمنعليهم

.أيامخمسةبعدللاشوريينالمدينة
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أعمالها.جميعشؤونإدارةعنمسؤولةكانتالتيوصيفتهاأرسلتذلكعند-01

المدينة.وشيوخوخارميعوزياودعت

هذاالشعبأمامبهتكلمتمماإنأوليابيتمدينةحكاميا:لهمفقالتإليهاأتو-11

ووعدتموبينكمالرببينقسماأقسمتمعندما،صحيحاكلامأيكنلماليوم

الخمسة.الأيامهذهفيلعونكمالربيتوجهلممالأعدائناالمديئلشليم

أبناءأمامالربمكانوتقفوا،الأيامهذافيالربتغرواحتىأنتممنوالآن-12

؟للرجاا

.شيءأيتعلموافلن،القادرالربجربواوالان-13

ماتذكرواأنتستطيعونولا،البمثريةالنفسعمقتجدواأنتستطيعونلالأنكم-14

كلعملالذيالربسيفعلعماتبحثواأنتستطيعونكيفإذن،الإنسانبهيفكر

تيروالاإخوتيياكلا؟أغراضهتفهمواأوبهيفكرماتعرفواأو،الأشياءهذه

.الربغضبعليكم

عناالدفاععلىالقدرةفله،الخمسةالأيامهذهخلالالعونلنايقدملمإذالأنه-15

أعدائنا.أماميحطمناأنأو،يريدعندما

كنيهووليس،نهددهحتىكالبشرلشلأنه:الربلأعصالاوقاتاتحددوالا-16

.يتذبذبحتىالبشر

أرادإذاصوتاسيسمعوهولعونناوندعوه،الخلاصفتظرأنعلينالهذا-17

ذلك.

منسبطأيفيولا،الماضيةالعصورفيولاالحاضرعصرنافييحدثلملانه-18

صنعتهاآلههعبدواأنبيامدينةأيةولا،شعبأيولا،عائلةأيةولا،أسباطنا

.الزمانقديممنحدثكماأيديهم

.الأعداءأماموالسقوطوالسلببالسيفللإبادةيتعرضوناباءناجعلذلكلأن-افى

أحدايحتقرولايحتقرنالاسوفأنهنثقنحنلذلك،غيرهربأنعرفلاونحن-02

أمتنا.من

تخربوسوف،تحطمسوفجميعهايهوذافإنالعملهذاعصلنانحنإذالأنه-21

أيضا.بأفواهناالهيكلتدنيسمنايطلبولسوف،ومقدساتاحرمنا
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بينيضعناوسوف،ميراثناويخرب،بلادناويسبي،إخوتنايذبحوسوف-22

يمتلكوننا.منكلويهينناعلينايعتديوسوف،العبوريةإلىفنتحولالشعوب

الجفاءإلىيوجههاسوفالربولكن:الرعايةإلىتوجهلاسوفعبوديتنالأن-23

.ءزدرالاوا

والحرم،علبناتعتصدقلوبهملأن،لإخواننامثلانقدمدعوناأخوتيياوإلا-24

علينا.يعتمدونجميعهموالمذبحوالبيت

منابائنامعفعلكماللمحنةيعرضناالذيلربناالشكرنقدمدعوناذلكوفوق-25

قبل.

2C-بينفيماليعقوبحدثوماذا،اسحقامتحنوكيفإبرأهيمفعلماذاتذكروا

أمه.أخيلابانغنمرعىعندماسوريةفيالنهرين

ولكن،ماينتقمولم،قلوبهملاخبار،لهمفعلكما،بالناريمتح!نالملأنه-27

.لينذرهمنهيقتربمنكليضربالرب

طيب(قلبعنصادراكانبهتكلمتماكلإن:عوزيالهاقالذلكعند-28

كلماتك.فيشائبةمنهنالكولش!

فهمالأمرأولمنولكن،حكصتكبهتظهرالذيالأولاليومهوهذالش!لأنه-2فى

.جدةنزعاتهيقلبكونزعاتالفطريميلكوإن،ومعرف!تكعقلكالناسجميع

قسمأنقسموأدنقلنياهمالهمنقولأنوأجبروناجدأعطاشأكانواالشعبولكن-03

به.نحنثأنلنايجوزلا

ليملأالمطرالربلنايرسلولسوفتقيةامرأةلأنكلناتصليأننرجولذلك-31

ثانية.نضعفلنوسوف،ابارنا

بهتسمعسوفعملاأعملولسوفاسمعوني:يهوديتلهمقالتذلكعند-32

الأبد.إلىأمتناأطفالمنالقادمةالأجيال

الأيامخلالوفي،وص!فتيمعمنهاأخرجوسوفالبوابةفيالليلةهذهتقفونسوف-33

.بديعلىإسرائيلعلىيتجلىسوفالربفإنلأعدائناالمدينةتسلمواأنوعدمالتي

أريدماينتهيحتىبهسأقومماأعلنلنولسوف،بهسأقومعماتسالوالاولكن-34

عمله.
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منلتقممعكالربوليكن،بسلاماذهبي:والأمراءعوزيالهاقالذلكعند-35

ئنا.اعدأ

شؤونهم.فيوذهبواالخيمةمنرجعواوهكذا-36

التاسعالإصحاح

.للربنفسهاتذلل-يهوديتأ

حرمه.أعداءضدمسعاهاينجحأنالربوتدعو-2

الثيابوخلعترأسهاعلىالرمادووضعتوجههاعلىيهوديتسقطتثم-

فيأورشليمفيالبخوربهيقدمكانالذيالوقتوفي،تلبسهاكانتالتيالخيش

وقالت:عالبصوتصاحتيهوذأرببيت

حاولواالذينالغرباءمنبهينتقمسيفاوهبتهالذيشمعونأبيربالربأيها-

فيزيادةفخذهاوكشفحزامهاوفتحإزارهابإرخاءفتاةواغتصابتدنيس

فقدذلكومع،يحدثلنالأمرهذاإنقلتلأنك،عذريتهاوتدنيس،خجلها

العمل.هذ!بتنف!يذقاموا

وضربت،بالدمفراشهمصبغتوهكذأ،وحكامهمزعماءهمذبحتفقدولذلك-

عروشهم.علىوهمالأسيادوضربت،بأسيادهمالخدم

أبنائكعلىلتوزعغنائمهموجميع،سباياوبناتهم،فرأئسزوجاتهموجعلت-

منلثوطلبوا،دمائهمتدنيسواسعنكروا،حماسكمنتأثروأالذينالأعزاء

.والمساعدةالعون

التيوالأشياءالماضيةالأشياءقعلتولكنك،فحسبالأشياءهذهتفعللملأنك-

بعد.فيماتأقيسوفالتيوالأشياء،الانالموجودةبالأشياءتفكرفأنت،تلت

جاهزتريدهماوكل:هنانحن:تقولفأنت،الأزلمنذجاهزهوتعملهماكلإن-

عمللث.متقدمفيموجودوحكمك،دومأوحاضر

بخيولهمعل!ينامتفوقونوهم،متزايدةقوىيملكونالاشورلينإن:انظروالان-

وبأقواسهم،،ورماحهمبدروعهمهـشقون،مشاتهمبقوةفخورونوهمورجالهم

الأعلى.هوفاسمكتديرالمعاركالذيالربأنكيعلمونولا،ومقاليعهم
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تدنيسهوغرضهملأنغض!بكتح!جيشهموأنزل،بقدرتكقوتهماخذل-!

قرنضربغرضهموأيضأ،اسمكيمجدحيث،هيكلكوتدني!.حرمك

بالس!يف.مذبحك

الأرملهأنأيديفيوضع،رؤوسهمعلىغضبكوأرسل،بمريائهمإلىانظر-9

بها.حلمتالتىالقوة

يدعلىثبأتهمواكسر:بعبيدهموالأمراء،أمرائهممعالعبيدشفتيئبمكرإضرب-)ه

.ةمرأا

برلأنك،الأقوياءالرجالفيليستوقوتلث،الجموعفيليستقدرتكلأن-1)

المخذولين،وحامي،الضعفاءومساعد،المظلومينونصيرومساعد،المصابين

أمل.لهليسمنكلومخلص

برإسرائيلإرثوربآبائيربالربأيها،إليكأتوسل،ليكإأتوسلإتي-12

صلاتي.تسمعأنالمخلوقاتوملك،المياهخالقوالأرضالسموات

ضدشريرةبأعمالالقيامفصدواالذينلأولئلثجرحاومكري،كلاميواجعل-13

أبنائك.ممتلكاتبيتوضد،صهيونقمةوضد،المقدسوبيتكميثاقك

إسرائيليحميأحدمنهنالكوليسالقادرأنكتعترفوقبيلةأمةكلواجعل-14

.سواك

العاشرالإصحاج

بالعمل.يهوديتتبدأ-3

المعسكر.الىتذ!بووصيفتهاهى-15

.هولوفيرنإلىويوصلهاالحارسيمسكها-17

.الكلماتمنوانتهتإسرائيلربدعاءعنتوقفتأنوبعدوالآن-ا

الذيإليتطإلىونزلت،وصيفتهاونادت،سقطتقدكانتجثمننهضت-2

أعيادها.أياموفي،السبتأيامفيفيهتسكنكانت

وغسلتالأرملةملاب!لبستثم،ترتديهاكانتالتيالخيشملابسوخلعت-3

رأسها،شعرومشطت،الثمينةوالمراهمبالزيتجسمهاودهنتبالماءجسمها
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معحياتهاأثناءتلبسهاكانتزاهيةملابسولبستقلنسوةرأسهاعلىووضعت

زوجها.ماناسي

حليها،وجصيعوأقرأطهاوخواتمهاوسلاسلهاأساورهاووضعت،نعلاولبست4-

.الرجالمنيقابلهامنكلعيونلإغرإءنفسهابشجاعةوزينت

بالقمحكيساوملأت،الزيتمنوحقا،الخمرمنزجاجةوصقهاأعطتثم-5

معأ.ووضعتهاالأش!ياءهذهكلوطوت،والخبزوالتين

خابديالمدينةوشيوخعوقلاووجدت،أوليابيتمدينةبوابةإلىخرجتوهكذا-6

خارمي.و

بجمالهاعجبواأ،كذلكوملابسهاتغيرتقدسحنتهاأنورأوأ،رأوهاوعندما-7

لها:وقالوا

ورفعإسرائيلبنيلمجدمساعيكويتمم،والبركةالنعمةآبائناربالربلميعطك-8

.الرتيعبدونبدأواوبعدها،أورشليمشأن

التيالأشياءلأنجزأخرجحتىلىالمدينةأبوابتفتحأنمروا:لهمفقالت-فى

لها.الأبواببفتحالرجالأمرواوهكذا.عنهاوتكلمنابهاوعدتكم

المدينةرجالإليهاونظر،وصيف!تهاومعهايهوديتخرجتذللثفعلواوعندما-15

يرونها.يعودوافلمالوإريإلىومرتالجبلمننزلتحتى

الاشورلين.الحرإسمنحارسأولوقابلهما،الواديإلىمباشرةذهبتاوهكذا-11

فقالت؟..تذهبينأينوإلى،أتيتأينومن؟تكونينشعبأيمنوسألها،فأخذها-12

.ليهلكواإليكميسلمونسوفلأنهممنهمهرلتوقد،العبرانيينمنامرأةإنني

طريقأوسأريهالحقكلماتلهلأعلن،جيوشكمقائدهولوفيرنإلىأتيتوأنا-3)

رجلأيحياةيخسرأندونالجبليةالأراضيجميعيربحأنسلكهاإذأيستطيع

رجاله.من

لها:وقالوابجمالهاأعجبو!وجههاورأوا،كلامهاالرجالسمعوعندما-14

ادخليولذلكمولاناحضرةإلىالمجيءفيأسرعتلأنكحياتلتأنقذتقدإنك-15

يديه.بينوتقفيتصليحتىيقودكسوفبعضناوإن،خيصتهإلى

به،تكلصتمالهأظهريولكن،قبكفيتخافيفلاأمامهتقفينوعندما-16

حسنة.معاملةيعاملكوسوف
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خيمةإلىوجبوهاوصيفتهامعلمرافقتهارجلمالةبينهممناختارواذلكوبعد-

.هولوفيرن

فأتوا،الخيامبينعرفقدمجثهالأن:المخيمفيجلبةحدثتذلكوبعد-

بوجودها.وأخبروه،هولوفيرنخيمةإلىوصلتخىإليهالينظروا

شخصكلوقال،بسبب!هاإسرائيلبأبناءوأعجبوا،بجمالهاأعجبواوقد-

إنهحقاالنساء؟هذهمثلمنهأنحدرتالذيالشعبهذايحتقرمن:لجاره

فسيغشوإحدمنهمنجاإذالأنهي!نجومنهمواحدأنتركأنالخيرمنلش!

بأجمعه.العالم

إلىوجلبوهاعبيدهكلوخرج،خرجوافقدهولوفيرنقربكانواالذينوأما-

حضرته.

منسوجاكانالذيسرأدقهتحت،سريرهعلىيرتاحهولوفيرنكانوالان-

.الأخرىالكريمةوالحجارةوالزمردوالذهببالأرجوان

امامه.الفضيةوالمصابيحخيمتهمنفخرج،اباهاأروهوهكذا-

وجمال،بجمالهاكلهمأعجبوارجالهوأمامأمامهيهوديتأتتوعندما-

وا!عيد.الخدمفأوقفها:لهاحتراماوجههاعلىالأرضإلىوسقطت،مخاها

عشرالحاديالإصحاح

مجيئها.سببعنيهوديتيسألهولوقيرن-3

)سرائيل.ويهزميغلبأنيسمطيعومتىكيفتخبر؟هي-6

وجمالها.حكمتهامنجدايسرهو-02

يأأبداأؤذيلافأنا،شيئاتخشيولااطمأنيالمرأةأيها:هولوفيرنقالذلكعند-ا

العالم.ملكنصرنبوخذخدمةفييرغبشخص

نأيمكنفلاضديالحربيشعلوالمالجبالفييعيشونالذينشعبكأنلووالان-2

لأنفسهم.هذاقعلواقدولكنهم،لقتالهمرماحيأرفع

أمينمكانإلىأتيتلأنك:إليناوأتيت،منهمهربتلماذاأخبرينيوالآن-3

الليلةهذهمنابتداءالاطمئنانغايةفيتكونينسوفإنك،قلبكفليطمئن

بعدها.وما
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الملكعبيديفعلكماوششرحمونكيرجونكبل،يؤذيكأنلأحديسمحلنلأنه-4

.مولاينبوخذنصر

نألهاواسمحخادمتكوتقبلأمتككلماتتقبل:يهوديتلهقالتذلكوعند-5

الليلة.هذهفيلمولايالصدقإلاأقوللاوسوف،حضرلكفيتتكلم

بهترغبماكلويتمم،مقاصدكالربيحجحفسوفأمتكتقولمااتجتوإذا-6

.وتريده

وهووقوتهجبروتهبكامليحيى،الأرضسكانجميعملكنبوخذنصرأنطالما-7

همالبشرليس!لأنه،الأرضهذهعلىالأحياءجميعشأنلرفعأرسلكالذي

وطيوروالمواشيالحقولفيالوحوشأيضاولكن،بوإسطتكسيخدمونهالذين

بيته.والنصرنبوخذبهاعليهمينعمالتيبالقوةيعيشونكلهمالسماء

أنكالأرضأنحاءجميعفيعلمولقد،وسياستكحكمتكعنسمعناقدلأننا-8

البطوليةأعمالكفيوالمدهش،معرفتكفيوالقوي،المملكةجميعفيالمختار

.الحربثناءأ

لأنبكلماتهسمعنالقدمجلسكفيأخيوربهاتكلمالتيالمضيةبخصوصوالآن-فى

معك.بهتكلمماكلأعلمهمولقدأنقذوهقدأوليابيترجال

لأنهاقلبكفيأحفظهاولكن،كلماتهتنبذلاالحاكمالمولىأيهاولذلك-15

ما،عليهايتغلبأنالسيفيسعطيعولا،تعاقبأنيمكنلاأمتنالأن:صحيحة

ربها.ضدخطيئتهاعدا

الموت،وأغراضهأهدأفهوتأخيرالإنكسارفييرغبلاسيديكانفإذاوألان-11

عندماالربغضبعليهميثيرونفسوفوبهذا،ذنوبهمقهرتهموقدفيهمنازل

.إلاعمالمنمناسبغيرهومايصنعون

مواشيهمكليذبحواأنقررو!وقد،نادروالماءعندهممننفدتقدالأغذيةلأن-12

شريعته.فيلحمهاأكلعنالربنهاهمالتيالأشياءهذهكلأكلبهدف

الخمروأعشارالقمحئمراتاولمنعندهمماكليصرفواأنصممواوقد-13

أورشليم،فييعيشونالذينالكهنةلأجلومحفوظة،مقدسةهيالتيوالزيت

لأحديجوزفلاالشعبمنشخصأيعلىمحرمةوهي،الربوجهفيلتصرف

بيديه.يلمسهاأن
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الشيءفعلواقدأورشليمأهاليلأن-أورشليمإلىبعضهمأرسلواقدلأنهم-

.الشوخمنبذلكترخيصايطلبون-نفسه

يعطولنولسوف،لهطبقايعملونوسوف،الترخيصهذايجلبونسوفوالان-

نفسه.اليومفيعليهمتقضيلكيإليك

الربوأرسنن،لدنهممنهربتوقد،هذأبكلعلمتقد،أمتلدفأناولذللث-

بها.سمعمنوكلالأرضأهاليكلمهاسيدهشمعكأشياءلأعمل

يامعلثسأبقىوأنا،ونهارأليلأالسمواتربوتخدم،تقيةخادمتلثوأنا-

سوفوهو،للربأصليوسوف،الواديإلىليلامعكأذهبولسوفسيدي

ذنوبهم:اقترفوامتىيخبرني

ولن،جيشكمعجحيعهميأتونسوفوبعدها:سيءكلوأرلكسأحضرثم-

يقاومك.شخصأييبقى

عرشكوسأنصب،أورشليمإلىلصلحتىيهوذاأواسطخلالأقودكوسوف-

يأيستطيعولاراعلهاليسالتيكالنعاجتقودهموسوف،المدينةتللثوسطفي

وأعلتلصرفتيطبقاليأنجرتقدالأشعاءهذهلأن،عليلثفمهيفتحأنكلب

.لعندكأتيتحالمالي

:وقالبحكمتهاوعبيدههووأعجببكلحاتهاهولوفيرنسرذلكوعند-

جمالفيتضاهيكامرأةمغربهاإلىمشرقهامنالأرضوجهعلىهنالكليس-

الحكمة.وفيالوجه

حتى،شعبكقبلأرسلكبأنصنعاأحسنقدالربإن:أيضاهولوفيرنقالثم-

.مولايبكلماتاستخفواالذينلأولئكوالخرإبوالدمار،أيدينافيالقوةتصبح

تكلمتكمافعلتإذاوحقا،كلماتكفيوذكيةمحياكفيجميلةإنكوالان-

وسوف،نصرنبوخذالملكبيتفيتسكنينوسوفربيهوشكونربكفإن

.الأرضأنحاءجميعفيشهيرهتصبحين

عشرالثانيالإصحاح

هولوفيرن.لحممنتأكللايهوديت2-

.بالصلاةتبدأليلةكلوفيالمعسكرفيأيامثلاثةتتأخر-7
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.هولوفيرنمعمرحةتكونبانعليهايشيرباغواس-13

وأمرهاممدودةمائدتهكانتحيثإلىيهوديتتقتربأنهولوفيرنأمرذلكوعند-ا

.خمرهمنتشربوأن،وطعامهلحمهمنتأكلأن

سوفولكني،ذنبأييصيبنيلئلاالطعامهذامنآكللنإنني:يهوديتفقالت-2

معي.جلتهالذيالطعاممنأكل

ليسلأنه،مثلهبطعامنمدكأنيمكننافكيفطعامكانتهىإذا:هولوفيرنلهافقال-3

أمتك.أطعمةمنطعامأيعندنا

الأشياءهذهأمتكتستهلكلن،مولاييابعمركالربأمذ:لهيهوديتفقالت-4

قررها.التيالأشياءيديعلىأمرهالربيقضيأنقبل،لديالتي

ثم،الليلمن!ضصفحتىنامتحيثالخيمةإلىهولوفيرنعبيدأخذهاذلكعد-5

الفجر.عنداستيقظت

أمتهتذهبأنيأمرأنهسيديإلىأتوسل:تقولهولوفيرنإلىأرسلتوبعدها-6

.الصلاةإلى

،أيامثلاثةالمعسكرفيبقيتوهكذأ:طريقهايعترضوألاأحرسههولوفيرنفأمر-7

المعسكر.بجانبالمياهبنبعنفسهاوغسلتأوليابيتواديإلىالليلفيوخرجت

شعبها.أبناءمعنوياتلرفعيهديهابأنإسرائيلربإلىتوسلتخرجتوعندما-8

منأكلتحينالمساءحتىوبقيتخيمتهاإلىورجعتنظيفةخرجتوهكذأ-فى

معها.الذياللحم

منأحدايدعولم،فقطعبيدهلجمععوليمةهولوفيرنأقامالرابعاليوموفي-15

الوليمة.تلكإلىالقوار

الآناذهب:ممتلكاتهكلعنمسؤولاكانالذيالخصيلباغواقالذلكعند-11

معنا.وتشربوتأكلإليناتأتيبأنعندكالتياليهوديةالمرأةتلكواقنع

برفقتها،نحظىأندونتذهبالمرأةهذهجعلناإذا،شخصناعلىالعارمنلأن-12

بنا.وتهزأعليناتضحكفسوفمنهانقتربلمإذ!لأننا

هذهتخشىألاأرجو:وقالإليهاوأتىحضرتهمنباغواذهبذللتوعند-13

الخمر،وتشرببحضرتهوتكرمسيديإلىتأتيأنالجميلةالشقرإءالآنسة
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بيتفيتخدمالتيآشوربناتكإحدىتصبحوبذلك،معاوتمرح

نصر.نبوخذ

سافعلإننيحقأ؟مولايأوامرأعصيحتىالآنأكونفي:يهوريتلهفقالت-

ومتقيسرورىفيشباذلكوسيكون،لهويروقيسرهماكلسرعةبكل

.الموتحتى

معها،وصيفتهاوذهبت،النسائيةملابسهابكلنفسهاو!بنتنهضتوهكذا-

أعطاهاالتيوهي،هولوفيرنضدلتقيهااللينةالجلودكلالأرضعلىومذت

عليها.وتأكللتجلسلاستعمالهاباغواإياها

بها،وفتنةحبوراهولوفيرنقلبامتلأوجلستيهوديتحضرتعندماوالآن-

الذياليوممنذلغوايتهاالوقتيتظركانلأنهكثيراواشتهاهاتجاههاتحركوعقله

به.رآها

معنا.مرحةوكونياشربي:لهاهولوفيرنقالعندها-

ذروةفيأصبحتروحيلأنالانمولايياسأشرب:يهوديتقالتوهكذا-

.مولديمنذيومأيمنأكثرالسرور

خادمتها.لهاهيأتهماكلمنوتشربتأكلأخذتذلكعند-

وقتأيفييشربهالمكمياتالخمرمنوشرب،كثيراهولوفيرنبهاسروقد-

ولادته.منذواحديومفي

عشرالثالثالإصحاج

خبمنه-فيهولوفبرنمعوحدهاننرك-بهودبت2

.القوةليهبهاللربتصلي4-هي

نائم.وهورأسهتفطعهي-8

أوليا.بيتإلىبهوتعود-15

عليها.ويثنونيرونههم-7،

وصرفعليهاالخيمةباغواوأقفلبالرحيلالعبيدأسرعالليلهبطعندماوالان-ا

أستغرقتفالوليمة،متعبينكانوالأنهملنوموذهبوا،القائدحضرةمنالخدم

طويلا.وقتا
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فراشه:علىمستلقياهولوفيرنوكان،الخيمةفيوحدهايهوديتإلانوتركت-2

بالخمر.ممتلئأكانلأنه

وتشظر،النومغرفةخارجتقفأنوصيفتهاأمرتقديهوديتكانوالآن-3

وقالتصلواتهافيتبدأسوفبأنهاقالتلأنهايومكلتفعلكانتكما،مجئها

نفسه.للغرضلباغواالقولهذا

ثمالبهير،ولاالصغيرلا،النومغرفةفيأحديبقولمالجميحخرجوهكذا4-

انظرالخارقةالقوةذوالربأيها:قلبهافيوقالتفراشهبجانبيهوديتوقفت

أورشل!يم.شأنلرفعيدايتعملهماإلىالان

الذينأعدأئكعلىللقضاءمشروعيوتنفذلميراثكالعونتقدمأنحانالانلأنه-5

ضدنا.قاهوا

وأخذت،هولوفيرنرأسفوقكانالذيالسريرعامودإلىتقدمتذلكوبعد-6

.هناكمنفأسه

يا،الربأيهاعزميقيشذ:وقالترأسهشعروأمسكتفراشهإلىتقدمتثم-7

.اليومهذافيإسرائيلرب

.جسدهعنرأسهففصلت،قوةمنأوتيتمابكلرقبتهعلىضربتينوضربت-8

خرجتذلكوبعد،الأعحدةبينمنالظلةوسحبتالسريرمنجسمهأنزلتثم-9

لوصيفتها.هولوفيرنرأسوأعطتالفورعلى

بالمعسكرمرتاوعندما،للتعبدعادتهماحسبمعاوذهبتا،اللحمحقيبةفيفوضعته-01

المدينة.أبوابإلىوصلتاحتىأوليابيتجبلإلىصعدتاثمالواديحولطافتا

معناهوالربإنالانالبابافتحوا،افتحوأ:وقالتالبابحراسيهوديتنادتثم-11

.إليومهذافيصنعكماالأعداءضدقواهوليظهر،أيضاأورشليمفيقوتهلناليظهر

ورعواالبوابةإلىالحزولفيأسرعواصوتهاالمدينةرجالسمععندماوالآن-12

المدينة.شيوخ

وهكذأ،رجوعهااستغربوالأنهم(والكبيرمنهمالصغيرجميعاركضو!وبعدها-13

حولها.جصيعاوقفواثمالمكانلتضيءناراعملواأنبعدواستقبلوهاالبوابةفتحوا
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إننيالربسبهحوا،الربباسمفليسبحفليسبح:عاليبصوتلهمقالتعندها-14

يديعلىوقضىأتلفقدولكنه،إسرائلبيتعنرحمتهيحجبلملأنهأقول

الليلة.هذهفي

رأسهوهاانظروا:وقالتلهموأظهرتهالحقيبةمنالرأسأخرجتوهكذأ-15

فييستلقيحيثالسرادقإلىوانظروا،اشورلجيشالأعظمالقائدهولوفيرن

.امرأةبيدالربضربهفقد،سكره

ذلكومع،محيايخدعهوقد،إليهطريقيفيحفظنيالذيالرباسمعاش!-16

العار.لييسببأويشوهنيولممعيإثمأييرتكبفلم

،للربشكر!وسجدواوانحنوا،رائعبشكلالشعبجميعدهشذلكوعند-17

شعبك.أعداءهزمتالذيالربأيهاأنتفلتتبارك:واحدبصوتوقالوا

،الأرضعلىالنسوةجميعفوقابنتيياأنتمباركة:لهاعوزياقالذلكوبعد-18

زعيمرأسقطعنحووجهكوالذيوالأرضالسمواتخلقالذيالربوتبارك

أعدائنا.قواد

الأبد.إلىالربقدرةيذكرونالذينرجالناقلوبتفارقلنهذهثقتكلأن-91

وس!يجازيلث،أبديثناءإلىفعلتهاالتيالأشياءهذهكلسيحولالربوإن-02

انتقمتولكنك،أمتكعنالألملرفعحياتكتوفريلملأنك،جزاءأحسن

هكذاالجحيعفأجاب،ربناأمامالمستقيمالطريقعلىتسيرينوكنت،لخرإبنا

.ليكونهكذا،ليكون

عشرالرابعالإصحاح

ويخق.يهوديتحملتهعمايسمعأخيور-8

.هولوفيرنرأسنعليق-11

.كثيراعليهفبكواميتأقومهوجده-15

وعلقوهالرأسهذاخذواإخوتيياالآناسمعوني:لهميهوديتقالتذلكوبعد-أ

أسواركم.فيمكانأعلىفي
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منكمكلليأخذ،الأرضعلىالشمسوتشرقالصباحنوريظهرفحالماوهكذا-2

رثيسا،لهمواجعلوا،الشجعانالرجالوخصوصا،المدينةمنواخرجواسلاحه

.والتورطالنزولفيتستمروالاولكنالهجومتريدونأنكمالعدووأوهموا

جيشقوادويوقظودن،معسكراتهمإلىويذهبونأسلحتهمسيتناولونذلكعند-3

فيالرعمبيدببذا،يجدونهفلاهولوفيرنيخمةإلىشركضونوعدها،آشور

وجوهكم.أماممنوسيهربون،قلوبهم

وهموتهزمونهم،إسرائيلىسواحلأهاليجميعومعكمستطاررونهموهكذا-4

.منسحبهون

احتقرمنيرىحتىالعمونياخيورليادعواالأشياءهذهتعملواأنقبلولكن-5

موته.فييرغبكانلوكمالناأرسلهوالذي،إسرائيلرببيت

أحديدفيهولوفيرنورأىأتىوعندما،عوقلابيتمناخيوراستدعواذلكعند-6

عليه.وأغميوجههعلىسقطالشعباجتماعفيالرجال

لها:وقالباحتراميهوديتقدميعلىسقط،رشدهإلىأعادوهعندماولكن-7

يدهشونسوفالتيالأممجميعوفي،يهوذاعهدخيصةجميعفيأنتمباركة

اسمك.سماععند

ماكلعنيهوديتأخبرتهذلكعند،الأيامهذهفيفعلتهمأبكلأخبرينيوالآن-8

التيالساعةحتىبهذهبتيومأولمنيسمعونالشعبجميعوكان،فعلت

بها.تتكلمكانت

أصواتمنهموخرجت،أصواتهمبأعلىالشعبصرخكلامهاأنهتوعندما-فى

والسرور.البهجة

ببيتوالتحقوختن،بالربامن،إسرائيلربفعلهماآخيوررأىوعندما-15

.اليومهذاحتىإسرائيل

رجلكلوأخذالأسوارفوقهولوفيرنرأسعلقواالصباحأصبحوحالما-11

الجبلية.المضايقإلىجماعاتبشكلوذهبوا،سلاحه

ومقدميهم.أمرائهمنحوتوجهو!الذينقادتهمإلىأرسلواالاشوريونرآهموعندما-12
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لأنمولاناأيقظ:حاجياتهعنللمسؤولوقالواهولوقيرنخيمةإلىذهبواثم-13

لنقضينسحقهمحتى،المعركةساحةإلىضدناالنزولعلىتجاسرواقدالعد

عليهم.

معنائماكانالقائدأنفكرلأنهالخيمةبابوطرقباغوادخلذلكعند-14

يهوديت.

ملقىميتافوجده،النوممخدعإلىودخل،البابفتحأحديجبهلملماولكن-13

اختفى.قدورأسهالارضعلى

ثيابه.ومر!ويتنهديبكيوهوعاليبصو!صرخولذلك-16

وركضقفزيجدهاولميهوديتبهاتسكنكانتالتيالخيمةإلىذهبأنوبعد-17

:يصرخوهوالشعبإلى

علىالعارجلبتقدالعبرانيينمنامرأةفإن،بخيانةتصرفواقدالعبيدهؤلاءإن-18

.رأسدونماالأرضعلىألقيقدهولوفيرنإنفانظروأنصرنبوخذبيت

واصنسطربتأرديضهممزقواالكلماتهذهآشورجيوشقوأدسصعوعندما-1فى

المعسكر.خلالعظيمةوضجةصوتوسمع،عقولهم

عشرالخامسالإصحاج

.ويذبحونيطاردونالاشو!يون-،

يهوديت.لرؤيةيأتيالأعظمالكاهن-8

يهوديت.إلىهولوفيرنخيمة)عطاء-11

الغار.بأكاليليتوجنهاالنساء-91

.حدثبمااندهشو!الخيامفيكالنمنكلسمععندما-ا

منمرأىعلىيقفأدنأحديجرؤلمحتىالرجفةوأخذتهمالخوفواعتراهم-2

الجبليه.والبلادالسهلأنحاءكلفيوهربواخارجيناندفعواولكنهم،جاره

أوليا،بيتحولالجبالقممعلىيعسكرونكانواالذينجصيعهربوكذللث-3

الآشوريين.خلفمقاتليهموكلإسرائيلبنواندفعذلكوعند

-312-http://kotob.has.it



وإلى،كولاوإلىخوبايوإلىبيباوإلىبيتوماسثمإلىحوزياأرسلذلكوبعد-4

للقضاءأعدائهمعلىيهجمواحتىحدثبمايخبرونهمإسراثيلسواحلجميع

عليهم.

واحد،رجلهجمة،عليهمهجمواذلككلإسرائيلبنوسمعوقدوالان-3

المنطقهجميعومن،أورشليممنأتىمنكلوكذلك،خوبايحتىوذبحوهم

كانمنكلوكذلك،أعدائهممعسكرفيحدثبماأخبروهمالرجاللأنالجبلية

وإلىدفقبعدماإلىحتىالذبحبهموأعملواهاجموهمالجليلوفيجلعادفي

.هاكالموجودةالتخوم

منهوغنموااشورمعسكرهاجموافقد،أوليابيتفيسكنواالذينالباقونوأما-6

ذلك.جراءمنكثيرأوأثروا،الغنائم

الجبالفيوالمدنوالقرى،بقيماأخذوا،المذبحةمنرجعواالذينإسرائيلوبنو-7

غفيرأ.جمعأكانوألأنهمالغنائممنكثيرعلىحصلواوالسهل

فيعاشواالذينإسرإئيلبنيوشيوخالأعظمالكاهنيواكيمأتىذلكوبعد-8

يهوديتوليروا،إسراثيلعلىالرببهاأنعمالتيالأشياءهذهليرواأورشليم

وليحيوها.

ومجد،أورشليممجدإنك:لهاوقالواجميعأباركوهاإليهاأتواوعندما-9

لأمتنا.الفرحومصدر،إسرائيل

الربأصححتىلإسرائيلالخيروصنعت:بيديكالأشياءهذهكلفعلتولقد-15

وهكذا:الشعبوقال،متزايدةبركاتالقادرالربفلياركك،بكمسرورأ

فليهن.

هولوفيرنخيمةليهوديتوأعطوايوماثلاثينطيلةالعسكرالشعبنهبوقد-11

هذهوأخذ!موادمنلديهماوجميع،وفرإشوصحونأوانمنفيهاماوكل

.وسارتوحملتهاعرباتهاوأعدتبغلتهاعلىووضعتهاالأشياء

هيوأما،حولهاورمصواوباركوهالرؤيتهاإسرائيلنساءهرعتوعندها-12

معها.كناللواليالنساءإلىأيضاوأعطتبيدهاالأغصانفأخذت

معها،كانتالتيوصيفتهارأسوعلىرأسهاعلىالزدتونمنإكليلاووضعوا-13

رجالكلوتبعها،الرقصفيالحسوةوتقودترقصوهيالشعبأماممشتوقد

http://kotob.has.it



ينشدونوهمرؤوسهمعلىالنصروأكاليل،ودورعهمالحربيةبعددهمإسرائيل

أفواههم.من

عشرالسادسالإصحاج

يهوديت.أغنية-أ

.هولوفيرنمنأخذتهاالتيالموادتكرسهي-91

محترمة.شريفةكأرملةاوليابيتفيتموت23-

لموتها.وتنوحتندباسرائيلكل-24

هذهالشعبجصيعأنشدوقد:الاتيةالشكرغنيةأتغنييهوديتبدأتذلكوبعد-

ورإءها.الأغنية

،بالصخوجالربنشيدوأنشدوا(بالدفوفالرببتسبيحابدأوا:يهوديتوقالت-

إليه.بالدعاءوتتوجهوناسمهوتعلونفيهتمجدونهجديد!مزمورألهولحنوا

وسطفيعذبونيالذينأيديمنخلصنيالذيفهو:بالمعاركيتصئرفالربلأن-

.المعسكرات

وكانت،مقاتلالافعشرةوجلبوأ،الشمالفيالجبالمناشورهجمتلقد-

.والتلالالجبالغطتوفرسانهمالسيولتوقفجموعهم

بالسيف،شبابيولذبح،هـلحرقهاحدودييقتحمسوفبأنهاشورتشذقولقد-

غنائم.وعذارانا،لهفريسةأطفالناويجعلالأرضعلىالرضعالأطفالويدوس

.امرأةيدعلىنحرهمفيكيدهمردالقادرالربولكن-

تتسلطولم،تيتانأبناءيضربهولم،الشبابالرجاليقتلهلمالقادرالواحدلأن-

مجاها.بجمالأضعفتههميراريابنةيهوديتولكن،الجثثالضخامالمردةعليه

وقلنت،إسرائيلفيالمظلومينأولئكشأنلرفعالترململابسخلعتلأنها-

لتخدعه.الكتانمنرراءاولبستبحليةشعرهاوربطتودهنتهوجهها

عنقه.ضربالفأسولكن،وأسرهفتنهوجمالها،بحذائهاعيناهبهرتوقد-

وقوتها.لشدتهاالميديونوذعر،شجاعهاأمامالفرسارتجف-ا

مندهشينكانواولكنهم،الضعفاءوبكى،فرحاالمظلومونصرخذلكعند-ا

مغلوبين.كانواولكنهمأصواتهمرفعواوهؤلاء
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12

II

14

15

16

17

18

91

02

21

22

23

معركةفيهلكوافلمد،هربواعندماوجرحوهمطعنوهمقدالسيداتأبناءإن-

.الرب

قوتكفيمدهشمجيدعظيمإنلثالربأيها:جديدةأغنيةالربأمامسأنثد-

تغلب.لاوأنت

الذيفأنت،منكوإحدةبكلمةخلقوالأنهم،المخلوقاتجميعفيعبدك-

صوتك.يقاومأنيستطيعأحدولا،وخلقتهمروحكأرسلت

الصخوروتذوب،اسسهامنالمياهبفضلتتحركسوفالراسخةالجاللأن-

.يخشاكمنكلترحمفأنتهذاومع،حضرتكفيكالشمع

بك،تيقالتيوالرإئحةالنكهةمنهاتصدرفلاقليلةهيالأضحياتجميعلأن-

هوالربيخشىالذيذلكولكن،المحترقةلأضحياتكتكفيلاالشحوموكل

.الأوقاتجميعفيعظيم

يومفيمنهمينتقمسوفالقادرفالرب،شعبيضدتقومالتيللأممالولل-

ويبكون،بهايشعرونوسوفلحومهمفيوالديدانالناربوضعوذلك،الحساب

الأبد.إلى

أضحياتهمقذمواالشعبتطهروحالما،الربعبدواأورشليمدخلواحالماوالآن-

وهداياهم.الأخرىوتقاديمهمالمحروقة

وقدمت،الشعبلهاوهبهاالتيهولوفيرنأشياءجميعيهوديتكرستولقد-

.للربكهديةنومهمخدعمنأخذتهالذيالسرارق

يهوديتوبقيتأشهرثلائةمدةأورشليمفيبالاحتفالاستمرالشعبوهكذا-

معهم.

أوليأبيتإلىيهوديتورجعتمكانهإلىشخصكلرجعالوقتهذاوبعد-

.اللادانحاءجميعفيمكرمةمعززةممتلكاتهافيوبقيت

زوجهاموتبعدأحدأتتزوجلمولكها،كثيرونمهابالزواجرغبوقد-

بشعبه.ألحقوالذي،المتوفىماناسي

بيتفيعتياالكبرمنبلغتخى،وتكريمهاشرفهافيوأكثرأكثرزادتولكن-

وأعتقت،العمرمنسنواتوخمسالمائةسنفيأصبحتحتى،زوجها

ماناسي.زوجهاكهففيودفنت،أوليابيتفيماتتثموصيفتها
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مقتنياتمنلديهاماكلوزعتموتهاوقبل:أيامسبعةإسرائيلبيتندبهاوقد-24

أيضا.المقربينأقرباثهاوعلىزوجهاماناسيمنالمقربينالأقرباءعلى

بوقتموتهابعدولاحياتهامدةطيلةإسرائيلبنييخيفأنأحديتجرأولم-25

طويل.

-316-http://kotob.has.it



أستيرسفرإصحاحاتبقية

الكلدانيةفيولاالعبريةالقوراةفيلاتوجدلمالتي
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الإغريقيالنصالعاشرح!شاالإصحاحمنجزء

والتنين.النهرعنحلمهويف!مئريتذكرماردوخيو-5

الأفاعيل.هذهفعلالذيهوالرب)نماردوخيو:قالثم

تماما.شيءكلوتحقق،الأشياءبهذهعلاقةلهحلمااتذكرلأني

هوالنهروهذأ:كثيروماءوشحسضوءهنالكوكان،نهراأصبحصغيرينوع

ملكة.وجعلهاالملكتزوجهاالتيإستير

.وهامانأناهماوالتنينان

.أليهودأسمعلىللقضاءتجمعتالتيوالأمم

خلصاوقداشعبهأنقذقدالربلأن:فأنقذتالربدعتالتيهذهإسرائيلهيوأمتي

.الشعوبأماميصنعهالمالتيالعجائبالربصنعوقد،الثرورهذهكلمنالرب

.الشعوبلجميعمخرونصيب،الربلشعبنصيب:نصيبينعملفقدلهذا-

برأمامالحسابيومالمخصصوالوقتالساعةفيسيأتيانالنصيبانوهذا-

الأمم.جميع

ميراثه.وسوغشعبهالربتذكروهكذا-

والخامسعشرالرإبعاليوموفي،اذارشهرفيل!مالأشياءهذهشحدثوهكذا-

القادمةللأجيالطبقأالربأمامعظيموفرح،كبيرباجتماعنفسهالشهرمنعشر

شعبه.بينالأبدإلى

عشرالحاديالإصحاج

ماردوخيو.وصفاتأصل-2

.للقنالأتيابتينينيحلم-6

.كثيراماءأصبح!غيووبنبع-15
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أنهأرعىالذيدوسيتوسجلبوكيلوبترابطيموسالملكلحكمالرابعةالسنةفي

نفسها،هيقيلالتيفوريممنالرسالةهذه،ابنهوبطليموساللاويينومنكاهن

أورشليم.فيكانالذيبطليموسبنليسيماخوسوفسرها

نيسانشهرمنالأولاليوموفي،العظيماكرزسسأرتاحكممنالثانيةالسنةفي

حلصا.رأىقدبنيامينسبطمنسيسايبنسيميبنجاريوبنماردوخيورأى

فيخادمأوعمل،عظيمارجلاوكانسوسةمدينةفيوعاشيهودياهذاوكان

الملك.بلاط

معأورشليممنبابلملكنصرنبوخذحملهمالذينالأسرىأحدكانوقد

الحلم:هووهذا،يهوداملكييكونيا

.الأرضفيوصخبوزلازلرعودمعوجلبةضخةرأىلقد

عظيهمة.وصرخانهما،للقتالمستعدانوهصايخرجانعظيمبنتنينينورأى

منالمتقينضديقاتلواحتىللمعركةالأممكلاستعدت،صراخهماسصاعولدى

.الناس

والغموضبالظلمةمليءفهو،الأرضعلىمرعظيمايوماكانفقدللهولويا

والضجة.والألموالكروبوالجلبة

.للهلاكواستعدت،شرورهممنمنهاخشية،كلهاالتقيةالأمةوانزعجت

صغيرنبعمنعظيمطوفانخرجوعندها،للربوينوسلونيصرخونوبدأوا-

.الماءمنكثيرعنهصدر

الممجدين.التهصواالذينلصغاراوارتفع،النوروعم،الشمسوأشرقت-

يفعله،أنالربصمموما،الحلمهذ!رأىالذيماردخيواستيقظعندماوالان-

ومعرفته.تفسيرهفيشديدةرغبةلديهكانتالمساءحتىعقلهفيحلمهحفظوقد

عشرالثانيالإصحاح

ماردوخيو.يدعلىتكتشفالاثنينالخصيانمؤامرة-2

ويكافئه.يرعاهالملكذلكأجلمن-5

محافظينكانااللذينالخصيينوثازاغاباثاهمعالبلاطفييرتاحماردوخيووكان

القصر.على
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القبضوشكعلىكاناأنهمافعلمخططهماعنوتقصى،خططهماسمعوقد2-

.هذاكلعلىالملكأطلعوقد،الملكاكزرسيسأرتاعلى

خنقا.اعترفاأنوبعد،الخصيينالملكإستجوبذلكعند-3

أيضا.عنهاماردوخيووكتب،الأشياءهذهكلالملكسجلوقد-4

.وكافأهالبلاطفييخدمأنماردوخيوالملكأمروهكذا-3

علىيدسبدأالملكيحرمهكانالذيالاغاغايتأماداثوبنهامانفإنذلكومع-ل!

الملك.خقهمااللذينالخصيينبسببوشعبهماردخيو

عشرالثالثالإصحاح

+اليهودعلىللقضاءالملكرسائلعننسخة-أ

لأجلهم.ماردوخيوصلاة-8

يلي:كماالرسائلم!نطوقوكان

والحكامالأمراءجصيعإلىالأشياءهذهاكزرسيسأرتاالعظيمالملكيكتب

ولاية.وعشرلنوسبعمائةفي،الح!بشةبلادحتىالهندمنلهالخاضعين

أنحاءجميععلىحكمولي،الأمممنلكثيروملكأسيداأصبحتأنبعد

علىالمحافظةعلىدومأنفسيحملتبل،بسلطتيالخيلاءتعترنيلم،العالم

وأن،هادئةحياةفيباستمرارشعبييستقرأنعلىوحرصت،والحلمالعدل

لتجديدسواحلهاأقصىمنالجميعلمرورومفتوحةوأمانسلمكلهامملكتهيأجعل

الجميع.هدفهوالذيالسلم

هأمانأعلن؟وينفذالأمرهذايتمأنيمكنكيف.مششاريسألتعندماالان

والإخلاصالحسنةبالنيةلهوالمعترفحكمتهفيالجميععلىيتفوقالذي

المملكه.فيالثانيةالمزلةباحتلالالرفوله،الراسخ

قوانينلهمبعثرشريرشعبهنالكالعالمأنحاءجميعفيالأممبينأنهأعلن

مملكتناوحدةإنخى،باستمرارالملوكأوامريحتقروهو،الأمملجميعمعاكسة

.وتتقدمتتمأنيمكنلاعليهانحرصالتي

يختلفوهوالبشربنيلجميعالمعاكسهووحدهالشعبهذاأنفهمناوعندما

بجميعأفرادهويقوم،لدولتناالشرينويوهو،الغريبةشريعتهأساليبفي
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فيإلاستقرارعدميسببواحتىيستطيعونهاالتيوالضررالأذىصروف

مملكتنا:

موكلهوالذي،عنههامانلكمويكتبعليهيدلماكلأنأمرنالذلك-ث!

معهؤلاءكل،السلطةفيبعدناويأتي،الشؤونلإدارةقبلنامنومعين

شفقةأيدودنال!فبحدنهائياعليهميقضىأنيجبوأطفالهمز،جاتهم

هذهمناذار،عشرالثانيالشهرمنعشرالرابعاليومفيوذلكرحمةأو

السنة.

الصغار،أمالكبارسواءقبورهمإلىالأشرارالمؤذونينقلأنيجباليومهذافي-7

وأإنزعاجأيدونأمورناتستقيملكي،عنفبكلواحديومفيوذلك

.اضطراب

له.ويصلي،الربأعصالبجميعيفكرماردوخيوبدأذلكوعند-8

قضيتوإذ!،قبضتكفيهوالعالمجميعلأن،القادرالملكالربأيها:يقولوهو-فى

تعصيك.سلطةمنهنالكفيسإسرإئيلتخشفيبأن

.السماءتحتالعجيبةالأشياءوجميع،والأرضالسمواتخلقتقدلأنك-)ه

.الربأيهامقاومتكيستطيعإنسانمنهنالكوليس!،الأكوانسيدأنت-11

بسببليسلهامانأسجدلمأننيالربأيهاتعرفوأنت،شيءكلتعرفأنت-12

.وإ!شهرةالمجدفيرغبةأيبسببولا،كبريائيبسببولا،لهاحتقاري

أقبلفلم،إسرائيلبنيتخليصفيالحسنةبنيتكوراضيامكتفياكنتلأنني-13

قدميه.أخمص

لمبل،الربمجدفوقوأضعهالإنسانمجدأفضللملأنيذلكفعلتولكن-14

.خيلاءولاكبراذلكأصنعلنوسوف،الربأيهاسوإكوأحدأيلأعبدأكن

القضاءيودونعليناالأعداءأعينلأن:شعبكخثصوالملكالربأيهاوالان-15

.الأزلمنذميواثكهوالذيالميراثطإنهاءيريدونوهم،عليا

لنفسك.واصطفيقمصرمنوأخرجتهخلصتهالذيالقسمتحتقرولاتستهنلا-16

ونسبحنعيشحتىسرورإلىحزنناوحول،ميراثكوارحمصلاتيإسمع-17

.الربأيهابحصدكيسبحونالذينأفواهعلىتقضولاباسحك
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يرونكانو!لأنهم،الصلواتهذهبمثلللربتصيحإسرائيلجميعوبدأت-18

أعينهم.أمامموتهم

-6

-7

-8

-9

15

12

عشرالرابعالإصحاح

ولشعبهالنفسهاإستيرالملكةصلاة

أيضأ.الربإلىالتجأتالموتتخشىأيضاكانتالتيإستيرالملكة

العطورمنوبدلا،والحدإرالحزنلباسولبست،الفاخرةحللهاوخلعت

ماكنأوملأت،جسمهاوأذلت،والروثبالرمادرأسهاغطت،الثمي!نةوالطيوب

.الممزقبالشعرجسمهافيوالسروراللذة

منكاطلب:ملكافقطأنتإنكالربايها:قائلةإسرائيلربالربإلىوصلت

أنت.إلاعونلهاليسالتيالمهجورةالضعيفةالمرأةأناالعولن

أمامي.مأثلالخطرلأن

اخترتقدالربأيهاأنتأنكوسب!طيعائلتيقبلمنأسمعوأناطفوليومنذ

إلىالأرضليرثواأسلافهممناباءناواخترت،خلقكجميعبينمنإسرائيل

وعدتهم.ماأنجزتقدوإنكالأبد

أعداءنا.أيديفيألقيناولذلك،أمامكأذنبنالقدوالان

المحق.أنتإنك،الربأيهاةالهتهمعبدنالأنناوذلك

أصنامهم.بواسطةضربنأقرروابلأسرنامرارةيرضهملمذللثومع

يوقفواوحتى،الأرضيرثأنبفمكلهقضيتالذيالشيءعلىيقضواحتى

مذبحك.ومجدبيتكمجدويطفئوابحمدكتسبحالتيالأفواه

الفانيالملكشأنمنوليرفعواأصنامهميمجدواحتىالوئنيينأفواهيفتحواولكي-

الأبد.إلى

بللسقوطنايضحكونتدعهمولا،فينمحقصولجانكلهمتسلملاالربأيها-

اعثبر.لمنعبرةعليناالاعتداءهذابدأمنواجعل،نحورهمإلىكيدهمرد

ملكباالشجاعةوهبنى،ومحنتناكربناأيامفينذكركواجعلنا،الربأيهاتذكر-

.الأربابوربالأمم
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الذيذلكلكرأهيةقلبهوحولالأسدأمامفميفيالقولفيسلامةهبني-

آراثه.فيولشاركهيتبعهمنكلوعلىعليهيقضىحتىضدنايحارب

بك.إلاقوةولاليحوللاالتيالضعيفةأناوساعدني،القاررةبيدكخلصا-

فراشوأحتقر،الظالمينمجدأكرهأننيوتعلم،الربأيهاشيءكلتعلمإنك-

الوثنيين.وجميهعالمختونينيخر

علىوالموضوعة،مكانتيسموعلىالدالةشارتيأكرهإنني:حاجتيتعلمإنك-

فأنا،والطمثالحيضخرقمنكخرقةوأكرهها،الاستعراضاتأيامرأسي

نفسي.معوحيدةأكونعندماألبسهالا

أذقولم،الملكعدكثحرأأحترمولم،هامانمائدةعلىتأكللمأمتكوإن-

القرابين.معيقدمونالذيالخمر

باسمكأتمتعولكني،المكانهذاإلىجلبوهاأنمنذسروربأيأمتكتتحتعولم-

إبراهيم.ربيا

وخلصنا،اليائسينالمخذولينصوتاسمع،الجميعفوقالحاكمالقادرالربايها-

نفسي.علىيستوليالخوفتجعلولاالأشرإرجميعأيديمن

عشرالخامسالإصحاج

الملك.حضرةإلىتأتياستير-أ

عليها.وبغمىبغضبينظرإليها7-

ويواسيها.قدميهاعلىالملكيوففها-8

حللهاولبست،الحدادملابسخلعتعحلاتهاأنهتأنبعد،الالثاليوموفي-

.الفاخرة

أخذت،شيءكلويرىيعرفالذيالربرعتأنبعد،فشتهاأتمتأنوبعد-

معها.وصيفتين

وأناقة.بدلالإحداهنعلىواتكأت-

وراءها.ذيلهالهاتحملوهيالأخرىوتبعتها-

مفعماكانقلبهاولكن:وظريفامضمرقامحياهاوكان،بجمالهاتألقتوقد-

.والخوفبالكرب
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فى-

15

12

13

14

15

16

علىجالساكانالذيالملكأماموقفتالأبوابجميعمنمرتأنوبعد

وبداالكرممةوالأحجاربالذهبتلمعالتيالجلالةأثوأبهـلرتدي،الملكيعرشه

.جدامخيفا

شرأتكلهانظرةإليهاونظروالهيبةبالجلاليشعكالنالذيوجههرفعذلكوعند

ولكنها،عليهاوأغمي،اللونشاحبةالأرضعلىالملكةوسقطت،وعنف

أمامها.كانتالتيالوصيفةعلىبنفسهاإستهندت

وأخذها،عرشهعلىمنخائفافقفز:اللطفإلىالملكروحالربغيرثم

لها:وقالالحببكلماتوواساها،وعيهااستعادتحتى،بذراعيه

الوجه.مشرقةوكونيفتشجعيأخوكإنني؟دهاكماذااست!ريا

مني.اقتربي:الجمغيشملأمرناأنمعتموتيلنسوفإنك-

رقبتها.علىووضعهالذهبيصولجانهحملوهكذا-

وحدثيني:تكلصي:لهاوقالوعانقها-

جلالمنقلبيفزعوقد،الربملائكةمنكملاكمولاييارأيتك:لهفقالت-

.قدرك

.وجلالعظمةكلهومحياك،سيديياأنترائعلأنك-

عليها.وأغميسقطتتتكلمكانتوبينا-

بمواساتها.عبيدهوبدأالملكاضطربذلكعند-

عشرالسادسالإصحاج

اركزرسس.أرتاالملكرسالة-8

.هامانفيهايتهمحيث-15

عيهم.والقضاءاليهودبضربهاماناتخذهالذيالقرارويلغي-17

مقدسأ.يومأخلاصهميوميجعلبأنويأمر-22

وشعأمائةتبلعالتيمملكتهوحكامأمراءإلىئحياتهاركزرسسأرتاالملكيبلغ-ا

المخلصين.رعيتطجميعإلىوتحياته،الحبشةبلادإلىالهندمنولايةوعشرلن

وتعاظم.فخرهمزادللثحعبالطيبينالأمراءوتكرلموأفضالنعمزادتكلماإنه-2
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تحملعلىقادرينتكونوالموإذا،رعيتيإيذإءتحاولواألاالأمراءأيهاعليكم-3

للشعب.الخيريفعلونمنضدالعملتباشروالاالزيادة

منيرفعو!بأنالداعرينللفاسقينالفرصةوتئاحالرجالبينالشكرينعدموبذا-4

يرىالذيالربعدالةمنولنجوايهربوالكيوذلك،المعسولةبالكلماتشأنكم

والشر.الباطلودكرهشيءكل

أصدقائهمشؤونإدارةبهمأوكلالذينلأولئكالمعسولالكلامكانماوكالبا-5

الدماءإراقةفييساهمواأنوالربطالحلبأيديهمممنكثيرينجعلفيسبجا

لها.دواءلاالتيبالمصائبأصدقائهموإحاطة،البريئة

.الأمراءوجودةوطهارةبراءةالفاسقبموقفهميخدعونفإنهموبذلك-6

فحسب،الماضيهالتواريخمنليسأعلناهاكماالأشياءهذهرفدةيمكنكموالآن-7

دونماالسلطةلهمأوكلتالذينلأولثكالمسمومالوبائيالسلوكخلالمنولكن

.أستحقاقأوجدارةأي

البشر.لجميعومسالمةهادئةتظلأنيجبمملكتناأنالمستقبلفيننتبهأنويجب-8

مناسبةأيخربإجراءاتأماماالواضحةالأشاءعلىوبالحكم،مواقفنابتغييروذللث-فى

ئمة.وموا

الفارسي،الدمعنغريبرجلهوأماداثاابنالمكدونيالرجلهذاهامانلأن-15

غريب.كرجلاستقبلناهوقدقلبناطيبةعنوبعيد

كلواحترمه،أبانادعوناهحتىالأمملكلنظهرهالذيالعطفاستغلقدفهو-)ا

الملك.بعدالثانيكالرجلباستمرارالرجال

منحرمانناعلىيعملوأخذ،ومقامهاعتبارهيتحملأنيستطيعلمولكه-12

حياتنا.منحتىبللامملكتنا

حياتناأنقذالذيماردوخيوعلىالقضاءمناطلبوالغشالدهاءمنوبكثير-13

لاالتياستيرعلىالقضاءطلبوكذلك،الدوامعلىومصلحتنارضاناوابتغى

وماردوخيو.استيرأمةعلىالقضاءوكذلك،مملكناقيشريكتناوهي،لهاذنب

والملكالسلطةيحولوسوف،أصدقاءنانخسرسوفالأشياءهذهبوساطةلأنه-14

المكدونيين.إلىالفرسمن
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مبرمأ،قضاءعليهمالقضاءيبغيالشقيهذاكانالذيناليهودأنوجدناولكننا-15

العادلة.القوانينظلفيمسالمينيعيشونولكنهمالشريعملونلاجماعةهم

بعدنامنولذريتنالناالملدأورثالذيالقادرالحي،علاهفيالربأبناءوأنهم-16

.أسلوببأروع

أرسلهاالتيالكبالتنفيذموضعتضعوالمإذاصنعاتحسنونفأنتمولذلك-17

أمادأثا.بنهامانإليكم

جميعمعسوسةأبوابعلىشنققدالأشياءهذهكلصنعالذيهذاولأن-18

وأعماله.لخيانتهطبقامنهانتقمددوالرب،عائلته

يعيشحتىالأماكنجميعفيالكتابهذاعننسخأتنشرواأنعليكمولهذا-افى

شرإئعهم.حسببحريةإليهود

محنتهمزمنفيآذوهمالذينمنينتقمواحتىالعونيدلهمتقدمواأنوعليكم-02

عشرالثانيالشهرمنعشرالثالثاليوموهو،لقتلهمالمخصصاليومذلكفي

.آذأر

اليومهذاكانحينفي،لسرورهميومااليومهذاحؤلقدالقادرالربلأن-21

عليهم.للقضاءمخصصا

المقدسة.أضيادكمأياممنيومااليومهذاتعذواأنفيجبولذا-22

ليحلولكن،رعايانامنالفرسولجميعلنابعدوفيماالانالسلملي!تب-23

ضدنا.يتامرمنكلعلىالخراب

رحمةدونماتدقرسوفهذهلأوامرناتنصاعلنبلدوكل،مدينةفكلولذلك-24

بلفحسبالإنسانلبنيالسكنصعبةتكونلنوسوف،وألاربالسعف

الأبد.إلىوالدواجنوللطيورالبريةللوحوش
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سليمانحكمة
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-2

-3

-4

-5

15

الأولالإصحاح

نفسه.الربيظهرلمن-2

الحكمة.تظهرولمن-4

يختفي.أنيمكنلابالشرالمتكلم-6

.الخرابنحنأنفسنانقودنحن-42

.الموتيخلقلمالربلأن-13

فضلوابتغواطاهرةبقلوببالربفكروا/والحقالعدلأحبواالعالمقضاةياأنتم

بسيطة.بقلوبالرب

به.تقونللذينإلانفسهيظهرولا،يغرونهلاللذينعونأسيكونفهو

.تمارسعندماالحمقىتزجروقدرته،الربعنالإنسانتفضلالمتمدمةالأفكارلان

للخطيف.معرضجسمفيتسكنولاالشريرةالأرواحتدخللاالحكمةلأن

فيهاوعيلاالتيالأفكارتناسبولايهربالغشتجعلالمقدسةالنظامروحلان

الباطل.يوجدحيثتستقرولافهمولا

كلماته،فيالربعلىيجذفمنساحةتبرئلاوسوفمحثبةروحهيالحكمةلأن

لسانه.يقولهماوشممع،لقلبهومرأقب(جوارحهتفعلماعلىشاهدالربلأن

.صوتبكلمعرفةلهالأشياءكليحتويمنوإن،العالمتملأالربروحلأن

عندماإلانتقاميصيبهأنولابد،يخفىأنيمكنلاالباطليتكلممنفكلولذلك

شر.بأيالناسعلىيحل

سوفالباطلأهلوصوت،الباطلأهلوأعصالمسالكفييحققسوفلأنه

.الشويرةأعمالهويظهرالربيسمعه

والتذمر.التمتمةأصواتتخفيولا،شيءكلتسمعوالغيرةالحسدأذنلأن-

لأنهالناساستغابةعنوامتغ،فائدةمنلهاليسالتيالتمتمةمنإحذرلذلك-

يقتليكذبالذيوالفم،تظهرسوففإنها،سريبشكلالكلصةقيلتمهما

.الرو!
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بفعلالدمارلأنفسكمتسببواولا،حياتكمأخطاءمنالموتلأنفسكمتجلبوالا-12

أيديكم.

.تدميرالأحياءفيمتعةأيلهوليس،الموتيخلقلمالربلأن-13

كانتطالعالموأجيال،للعيانتظهرحتىالموجودةالأشياءكلخلققدلأنه-14

قدتكنولم،الدمارسمومدخلتهاقدتكنولم،الأخلاقوقويةصحيحة

.الموتمملكةالأرضعلىتسلطت

وأبدفي.خالدالحقلأن-15

ابتغواعندمالأنهم،وأعمالهمبكلماتهمإليهملحقالباطلرجالولكن-6!

جديرونأنهمظنوالأنهممعهميثاقاعملوابلشيءإلىيصلوالمالحقصداقة

معه.بالاشتراك

الثانيالإصحاج

.قصيرةالحياةهذهأنيظنونالأشرار-أ

.الاخرةبالحياةيؤمنونولا-2

الدنيا.الحياةهذهفييستمتعونفسوفوهكذا-6

المتقين.ضدويتامرون-15

أبصارهم.يعميالعملوهذا-21

حياتناإدن:حقدونولكنأنفسهممعيتحدثونوهمقألواالباطلرجاللأنوذلك-أ

القبر.منرجعقدإنسانأيعنيرفلاكما.للموتدواءولاومتعبةقصيرة

فيالنفسلأننكنلمكأننصبحوسوف،العنادمنكثيربعدولدناقدلأننا-2

قلوبنا.منتنطلقوكشرارةكالدخانخياشيمنا

.الهواءمننسمةمثلروحناتختفيوسوف،رمادإلىأجسادناتتحول،تنطفئعندماإذ-3

حياتناوستصر،أعمالناأحديتذكرلاوسوفالزمنبمرورأسماؤناتنسىوسوف-4

الشمسأشعةتظهرعندماتختفيالتيكالسحبوستتفرق،غيومائارفل

.الحرارةعليهاوتتغلب

ولا،تاماإغلاقامغلقالقبرلأن،رجوعفلاننتهيأنوبعد،بع!دايمركظللأننا-3

ثانية.يرجعأنرجلأييستط!يع
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بسرعةولنستخدم،لديناحاضراجيدهومابكلنتمتعورعوناتعالوالهذا-؟

.الشبابأيامفيكناكماأجسارنا

زهرةندعولاالحمينةالعطورولنستعمل:الغاليةالخمربكؤوسرؤوسنانملأرعونا-7

تفوتنا.الربيعأزهارمن

تذبل.أنقبلالورودببراعمأنفسنانتوجدعونا-8

ولنترك،والشهوانيةالحياةبملاذنفسهيمتعأندونيذهبأنمنالأييجوزلا-فى

قدرنا.هووهذانصيبناهوهذالأن،مكانكلفيوممعناسرورناعلامات

الأبيضالشرنحترمولا،الأرملةنوفرولا،التقيالفقيرالرجلنظلمدعونا-15

.والشيوخللمسنين

.الضعفاءوليسقطالعدالةقانونقوتنانجعلدعونا-11

مايفعلونلانظيفونوهم،طينتنامنليسو!لأنهمبالأتقياءنتربصدعونالذا-12

النربيةحدودتجاوزنافيويعارضوننا،بالشريعةنستهينلأتايوبخونناوهمنفعل

والعار.الفصجةلايسببمما

.الربابننفسههـلدعوالربهـلعرف،الربمنالصرفةتلقىأنهالتقييعترف-13

أفكارنا.لتوبيخخلقأنهويظن-14

الاخرينحياةتث!بهلاحياتهلأنكريهةرويتهحتىبللالنابالنسبةكريهوهو-15

اخر.طرازمنوسيرته

ويعلنالأقذارعنيمتغكصامسيرتناطرقعنويمتنعمحتالينمزورينيعذناوهو-ال!

.أبوههوالرببأنويفاخر،نهايةأحسنهياتمقيننهايةأن

نهايته.ستكونممانتثبتودعونا،صحيحةهذهكلماتهكانتإذ!نردعونا-17

أيديمنويخلصهالربيساعدهفسوفالربابنهوالتقيالرجلكانإذالأنه-18

عدائه.أ

.صبرهلناوشبتحلمهنرىحتى،والتعذيبوالبغضبالكيدنختبرهدعونا-1فى

.يحترمسوفبأقوالهلأنه،بالعاربالموتعليهنحكمدعونا-02

بمائرهم.أعمتقدشرورهملأنخدعواولكنهم،الأشياءهذهفلتصوروألقد21-

ينتظرونولا،التقوىجزاءيأملونولا،عنهاشيئايرفونفلاالربأسراروأما-22

البريئة.خeللأرومكافأة
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.لخلودهصورةوجعلهخالداليكونال!نسانخلقالربلأن-23

منوكل،الثيطأنوغيرةحسدخلالمنالعالمإلىالشرنسربفقدذلكومع-24

ذلك.سيجدالشيطانجانبإلىيسير

الثالثالإصحاج

.الموتعندسعداءالمتفون-أ

المتاعب.عندوسعداء-5

ابناؤهم.ولاسعداءفليسواالأشرارأما-15

الفاسقينلأن.أبناءلهمليسأنهممعسعداءهمالأنقياءأولئكولكن-13

وذراربهم.هميهلكونسوفالزناة

.عذابأييمسهملاوسوفالربيدفيهيالمتقينأرواحولكن-ا

بؤسا.يعدورحيلهميموتونأنهميدوفإنهالحمقىيرىماوحسب-2

.وأمانسلامفييكونونبالحقيقةولكهم،المحققالخرابأنهيبدوعناوذهابهم-3

.الخلودفيعظيمأملهملكن،الرجالأمامعوقبواقدكأنهميبدونأنهممعإنه4-

قدالربلأنعظيمةمكافأةيكافؤونسوفأنهمإلا،قليلاعوقبواأنهمومع-5

بحبه.جديرينووجدهمامتحنهم

مقدسكقربانواستقبلهم،الفرنفيكالذهبوصهرهمالربامت!حنهمولقد-6

.محروق

جذاماتبنكالشررهـاياباذهاباويجرون،محنتهمعندويشغونيلمعونوسوف-7

الحصاد.بعدالحنطة

الأبد.إلىسيدهمحكموس!يظلالشعوبعلىويتسلطون،الأمميحكمولىوسوف-8

فهو،معهسيسكنحبهفيمخلصهومنوكل،الحقيفهمسوفبهيثقمنوإن-لا

المختار.بشعبهويعتنيومريديهقديسيهعلىوينعميرحم

ويجزونيعاقبونسوفالربأماموهجرواالمتقينأهصلواالذينالكفارولكن-15

.الربيراهلماطبقاوفاقاجزاء

لاكاذبةوامالهم،بائسونأشخاصهموالتهذيبالحكمةيحتقرونمنكللان-11

.مفيدةولامثمرةغيروأعحالهم،منهافائدة
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21

13

14

15

16

17

18

91

:أشراروأطفالهمحمقاواتزوجاتهموإن-

لممنوكل،تتضوهلمبريئةكانتمنكلفلتتباركولذلك(ملعونةوذراريهم-

.الأرواححسابأيامالجزاءخيرتجازىسوففهي؟الحرامالفراشتعرف

الشرفعليتخيلواولم،بأيديهمخطيئةأيةيقترفوالمالذينالخصيانوليتبارك-

الربهيكلفيوميراثا،الإيمانمنخاصةموهبةيعطونسوفلأنهم،الربأمام

عقولهم.لدىمقبولا

تذويولنتخيبلنالمعرفةوجذور،طيبةثمرةهيالطيبةالأعمالثمرةلأن-

.أبدا

الاطل.جذورتقتلعوسوف،أمورهمتستقيملنفسوفالزناأولادأما-

وستكونمقدرينغيرشيءلاسيكونونأنهمإلا،طويلاسيعيشونأنهممعلأنه-

تبج!يل.أواحترامأيرونشيخوخضهم

فيعزاءأيلهميكونولن،أملأيلهميكونفلن،بسرعةماتواإذاأنهمأو-

.الحسابيوم

مرعبة.س!تكونالباطلجيلنهايةلأن-

الرابعالإصحاح

.يتوجسوفالطاهرالرجل-أ

.ينجونلاسوفالزناوأبناء-3

والديهم.ضديشهدونوسوف-6

.سع!اءولكنهمصغارايموتونالأتقياء-7

التيسة.الأشرارنهاية-91

ذكرىلأنفاضلةحياةلهتكونبل،أطفالللإنسانيكونلاأنالأفضلمن

بنوالبشر.وكذلكيعرفهاالذيهوفالربخالدةتبقىحياته

قدوةويجعلونهاالشربنومنهايستفيدجديدةحاضرةالذكرىتكونفعندما

تاجا،ترتديفهي:لهمتكونأنيرغبونانقضتقدتكونوعندمالهم

مكافأةعلىللحصولتناضلالنصرإلىتصلوعندماالأبدإلىوتختصر

مزيفة.غيرصحيحة
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منجذورهاتتعمقولننجاحأيتحققلنسوفالمتكائرةالكافرينذرياتولكن-3

متين.اساسلهايكونولن،الزناأولاد

الرياحتهزهاوسوفطويلاتدوملنأنهاإلا،الزمنمنلمدةتزدهرأنهاومع-4

جذورها.منوتقتلعها

.لشيءتصلحولا،لتؤكلتنضجولن،مفيدةغيروثمارها،ستتكسرالفأسدةوالفروع-5

يومأبويهمعلىششهدونشرعيغيرفراشعلىنشاواالذينالزناأطفاللأن-ل!

.الحساب

التامة.الرإحةعلىيحصلأنهإلا(بالموتحياتهتنتهيالمتقيأنومع-7

الزمن.بطوليقاسولا،بالسنوإتيعدلاالمشرفالمهيبالشيخوخةسنلأن-8

الدائمةوالحياة،الرجالفيالشعروابيضاضالشيخوخةغايةهيالحكمةإنبل-9

الشيخوخة.فيهي

تغير.المذنبينبينعاشعندماولكنه،حبهونال،الربأبهجقدإنه-15

وأفهمهالشرورتغيرلئلابسرعةحياتهعلىوقضي،بسرعةبعيداأخذولهذ!-11

روحه.الخداعيفسد

النفسإلىالشهواتتسل!وإن،ال!ثريفةالأشياءقيمةمنيقللايخلاءسحرلأن-12

البسيط.العقليقوض

وأالأمليحققفهو،قصيرةلمدةالأخلاقوتامجيداالإنسانكانفإذاولهذا-13

طويلة.لمدةالمتوخىالغرض

الأشرإر.عنبعيدأأخذهفيالربأسرعفقدلهذا،الربعنهارضيقدروحهلأن-14

نعمتهأن،عقولهمفييعواولميفهمو!ولمالأشياءهذهالناسرأىوقد-15

المخ!تار.شعبهفيينحصراحترأمهوأنوالقديسينالصالحينمعهيورحمته

المكتملشبابهمويدينون،الأحياءالكفاريدينونسوفالميتونفالأتقياءوهكذا-16

.الصلحاءغيرالضالينشيهخوخةوكذلك،بسرعةيزولالذي

فيهم،قضائهوأسبابالربحكمةيفهموالنالعقلاءنهايةيرونعندمالأنهم-17

السلامة.فيهانهايةمنالربلهمخبأهقدمايعرفوأولن

النهايةوفي،منهمسيسخرالربلكن،سيحتقرونهولكنهمسيرونإنهم-اة

الأبد.إلىالأمواتبينوعبرةقذرةجيفةسيصبحون
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يستطيونفلا،السافلينأسفلإلىبهموللقي،إرباإربايمزقهمسوفالربلأن-وا

وحزنمستصرخرابفيوسيصبحولطالأساسمنيهزهمولسوف،الكلام

.ذكرىأوأثرالهميتركولن،وكابة

والفزعالخوفينتابهمسيئاتهملحسابالقيامةيومأعمألهمتعرضوعندما-02

أوجههم.فيضلالاتهمعليهمتثهدوسوف

الخامسالإصحاج

المتقين.منيعجبونسوفالأشرار-أ

بأخطائهم.يعترفونوسوف-4

حياتهم.وبتفاهة-5

المتقين.يكافنسوفالرب-15

الأشرار.علىحربأويكون-17

بالايلقواولم،اذوهمالذينوجهفيجريئةوقفةالمتقونيقفسوفذللثوعند

عمالهم.لأ

وسوف،لانزعاجواالشديدالخوفينتابهمسوفذلكالكفارهؤلاءيرىوعندما

يتوقعونه.كانوامافاقالذيالأمر،خلاصمنللصتقينحدثلمايندهشون

وسيقولون،المتألمةأرواحهموسيندبونأفعالهمعلىولندمونشتوبونوعندها

مثلاونجعله،أحيانأبهنهزأكناالذيالمتقيهوهذا:أنفسهموبينبينهمفيصا

.لازدراءواللإهانة

مشرفة.غيرنهايتهوأنجنوناحياتهنعدكناالحمقىنحن

والصالحين.القديسينبيننصيبهأصبحوكفالربأبناءبينيعدأصبحكيف

تشرقولم،الحىنجورقلوبناتضئولم،الصدقطريقعنضللناقدفنحنلذلك

علينا.العدالةش!س

لاحيثالصحارىخلالسرنافلقد.والخرأبالثصرطرقفيأنفسناأتعبنالقد

.الربطريىعلىنتعرفولمنعرفلمولكنا،مسلوكطريق

بخوالخيرالغنىمنتبجحناعليناجلبماذابل؟الكبرياءأفادناماذا

طريقه.فيالمسرعالبريدوكعاملكالظلالأشياءهذهكلمرتلقد
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رؤيةولامرورهابعدأثرهارؤيةيمكنلاولكن،الأمواجفوقتمركسفينةأو-15

البحر.عبابتشقوهياثارها

يرفرفوعندما،وجهتهمعرفةيمكنفلا،الهواءخلالالعصفوريطرمثلماأو-11

نأبعدنجدهأنيمكتاأينتظهرإشارةأيرويةيمكنفلاالهواءخلالبجناحيه

تتلاشى.أنئلبثلادائمةوحركةعنيفةبضجةالمكانيغادر

ثانيةيلتئمماسرعانالذيالهواءتشقفهي،هدفعلىنبلةأطلق!تكماأو-12

:مأذاخلالومنالنبلةذهتأينإلىيعلملاالإنسانإنخىوبسرعة

إشارةأيمناتبدوولا،ونهايتنامنيتنامنبالاقترابنبدأنحننولدفحينماوكذلك-13

شرورنا.بحورفيغارقونولكننا،لنظهرهابناموجودةفضيلةأيعلىلتدل

وأالعاصفةتتقاذفهالذيالرقيقالزبدأوالرلاحتذروهكغبارهيالكفارآماللأن-14

.واحدايوماإلآيقملمالذيالضيفكذكرىويظلالرياحبهتتلاعبكدخان

تحتليكونوا،الرببهاتعهدقدومكافاتهمالأبدإلىيعيشونالمتقينولكن-15

.علاهفيوعنايتهرعايه

يغطيههملأنه:الربيدمنجميلأوتاجا،المجدمنمملكةيستلمونفسوفلذللث-16

وحمايته.بذراعهيحميهموسوف،اليمنىبيده

مخلوقكلمنتجعلوسوف،لهمكاملادرعاستكونعليهمالربغيرةلأن-17

.الربأعداءمنللانتقامسلاحا

.خوذةعنعوضأالحسنوالتمييز،لصدورهمدرعاالحقيجعلسوفوهو-18

يقهر.لاترساالقداسةوسيجعل-افى

العالميحاربوسوف،رؤوسهمعلىحاد)سيفاالشديدغضبهيسلطوسوف-02

الحمقى.ضدمعهم

هدفهاإلىتتجهسوفالغيومومن،الخارجإلىالصواعقتنطلقفسوفوعندها-21

.مشدودقوسمنينطلقكسهم

الطوفانيبتلعهاحيثالمقالغكحجارةبالغضبالمفعمالبردينزلوسوف-22

بالغة.بقسوةولغرقها

أمامها،هوماكلالعواصفتسوقكماأمامهاوستسوقهمقاشةرياحتجابههموسوف-23

.الجابرةعروشيحطمسوفوالظلم،العالمجميعتخربسوففالخطئةوهكذا
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السادسالإصحاح

.الإصغاءالملوكعلىيجب-أ

.الربمنتوتهميستمدون-3

يوفرهم.لنسوفالربولكن-5

حالا.تظهرالحكمة-12

الحكمة.عنيفتشواأنيجبالأمراء-21

لشعبه.دعامةهوالحكيمالأميرلأن-22

.الأرضأطرافجحيععلىتحكحواأنتعلموا:وافهمواالملوكأيهااسمعوا-ا

جمهرةمنمستحدأمجدكموليكن،شعوبكمتحكمونمنياصاغيةاذانااعطوا-2

.الشعوب

سوفالذيوهوعلاهفيمنهوالسيادةالربقبلمنلكمأعطيتقدالقوةلأن-3

ارإئكم.عنويستقصيأعمالكمعلىيحكم

علىتحافظواولم،بالعدلتحكموالم،مملكتهخدمةعلىقائمينلكونكملأنه-4

.الربهدىحسبتسيرو!ولم،الشريعة

العاليةالمراتبيحتلونالذينلأن،وسريعمرلعبشكلعليكمينقضولسوف-3

.عسيراحسابهميكونسوف

أليما.عذابايعذبونفسوفالأقولاءالرجالولكن،الربرحمةفتشملهمالضعفاءأما-ل!

شخصأيعظمةمنمرعويأيقفولن،إنسانأيغضبيخافلنالمتسلطالربإن-7

.السواءعلىجميعابهميهتموهو،والكبارالصغارخلقهوالذيلأنه،آخر

قاضيه.لضربةيتعرضونسوفوالكبراءالأشداءولكن-8

الزلل.فيتسقطواولاالحكمةتتعلمواحتى،الملوكأيهامعكمأتكلمفأناولهذا-فى

منوكل،مقدساحسابايحاسبونسوفوالصلاحبالقداسةيحتفظمنكللأن-15

عليه.سيجيبونهمايجدونسوفالأشياءهذهتعلم

أعلمكم.سوفعندها،بهاوارغبوالكلماتيانتبهواولهذا-11

ويجدهايحبهامنكليراهاأنوشحتطغ،تذبلأوتضعفولا،مجيدةالحكمة-12

عنها.يفتشىمنكل

-933-http://kotob.has.it



13

14

15

16

17

18

فىا

02

21

22

23

24

25

وهلة.لأوليعرفونهاتجعلهمفلا،يرغبهامنكلعلىنتمنعوهي-

سيجدهالأنه!تعبأومكروهأييصيبهلاالأمرأولمنعنهايبحثمنوكل-

أبوأبه.علىجالسة

.الهمومعهستزولويترقبهايراقبهامنوكل،الكاملةالمتناهيةالحكمةهوبهاوالتفكير-

فيوتقابلهم،طرقهمفينفسهاوتريهم،بهاجديرهومنكلعنتبحثلأنها-

أفكارهم.كل

الحب.هيالنظامفيوالرغبة،النظامفيالركبةهيلهاصحيحةبدايةأوللأن-

.الفسادوجودعدممنالتأكدهوقوايخنهاوحفظ،قوانينهاحفظهووالحب-

.الربإلىأقربيجعلناالفساروجودوعدم-

مملكة.إلىتوصلناالحكمةفيفالرغبةلذلك-

إحترمواالشعوبملوكيا،الملوكأيهاوالصولجاناتبالروشترغبونكنتمفإذا-

فأكثر.أكثرتحكمواحتىالحكمة

أخفيلنوسوف،فسأخبركماأتتوكيف،ماهيهاهيماللحكمةبالنسبةأما-

الصرفةأضعوسوفطبائعهاأولمنأصفهاسوفبل،أسراريمنسرأيعنكم

.الكراممرورالحقيقةعلىأمرلنوسوفالنورأمامبهأ

يكونلنسوفالرجلهذافللأن،النهفوسيستهلكالذيالحسدينتابنيولن-

بالحكمة.صلةأيله

هوالحكيموالملك،العالموينفعونيفيدونالذينهمالحكماءجمهرةولكن-

ال!ثعب.دعامة

وتنفعكم.تفجدكمسوفالتيوهي،كلماتيمنوالمعلوماتالتعليماتخذوا-

السابعالإصحاج

ونهايتهم.بدأيتهملهمالرجالجميع-ا

شيءمخر،كلعلىالحكمةيفضلإنه-2

ومعرفة.حكمةمنلديهماكلالرب-أعطاه15

الحكمة.وروخ-22
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الأرضهذهوجهعلىخلقمنأولومثلالجميعمثل،أيضارجلنفسيأناإنني-)

نسله.منوأنا

كنتأدتبعد،أميرحمفيكنتعندماالعاشرالشهرفيوأنالحمينكؤنولفد-؟

.الجماعأثناءبمتعهقذفتاليالرجلبذرةومنالدممنكت!لة

وأول،طيتيمنهيالتيالأرضعلىوأدب،الهواءأتنفسكنتولدتوعندما-3

.الأطانالجحعيفعلكماالصراخكانلفظتهصوت

.واهتمامبعنايةبالقماطلففتوقد4-

التربية.هذهعنتربيتهتختلفملكأيهنالكفليس!-5

.يخرجونذلكومثل،الحياةإلىوأحدمدخللديهمالناسفجميع-ل!

الحكمة.روحليفأرسلفدعوته،والمعرفةالفهمالربفوهبنيأصليبدأتولذلك-7

معها.بالمقارنةلاشيءالكبيرةوالثروأت،والعروشالصولجاناتقبلفضلتهاأنا-8

إليهابالمن!ةهوالأرضذهبجصيعلأن،الكريمةالأحجاربأثمنأقارنهالمأيضا-،

أمامها.كالغضارتعذوالفضة،الرملمنذرة

لأدأالضوءمنبدلأواخترتها،والجصال!الصحةحبفوقلهاحبيكانولقد-15

ينطفى.ولايخيبلامنهايأتيالذيالنور

يديها.بينتحصىلاالتيوالروة،معهاإليئأتتالجيدةالأشياءوجمغ-11

جميعا.لهمالأمأنهاأعلماكنولم:أمامهمتسيرالحكمةلأنجميعأبهمابتهجتولقد-12

وغناها.ثرواتهاأخفيلاوإني:بحريةبهااتصلتولقد،وإجتهادبجدتعلمتولقد-13

وهم،الوبأصدقاءهميستعملونهاوالذين(أبداينفدلاللرجالطكنزلأنها-14

المعرفة.منتأتيالتيوالمنحالهدايايستحقون

منبالفهمجديرهوماولأفهمأتكلمكمالأتكلمالحكمةالربوهبنيوقد-15

.الحكماءويوجهالحكمةإلىيقودنيموالذيلأنه،ليأعطيتالتيالأشياء

.الأعمالجميعومعرفةالحكحةكلأيضاوبيده،بيدههيوشخصياتناكلماتنالأن-ال!

العالمخلقكيفأعرفلكيوذلك(الموجودةالأشياءمعرفةأعطانيقدلأنه-17

العناصر.عمليةتكودنوكيف

.الفصولوتبدلاتالشمسدورانوتغيرات:الزمنووسط،ونهاية،وبداية-)8

.النجومومواقعالسنواتودورات-افى
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02

21

22

23

24

25

ير5

27

28

2c

03

والتفكير،الرياحوعنف،المفترسةالوحوشوصخب،الحيةالكاشاتوطبائع-

الجذور.وفضائلالنباتاتأنواعوتعددالرجالعندالعقليةوالمحاكمات

أعرفها.الأشاءهذهكل،ظاهرشيءأويخفىسرإماهيالتيالأخرىالأشياءوكل-

روحافيهالانوذلك:علمت!نيقد،الأشياءكلأصلهيالتيالحكمةلأن-

غيروإضحةوحيوية،نافذة،متشعبةوحيدةمقدسةروحوهي،الفهمتسبب

لهايشقلاسريعة،الطيبةالأشياءكلتحب،للأذىتخضعلاسهلةمشوهة

خير.كللعملومستعدة،غبار

،القوةكلتملك،الهصوممنخالية،مطمئنة،ثابتة،الإنسانمعلطيفةوهي-

بينلطفاوالأكثرنقيةوهيالهمومكلخلالمنوتنفذالأشياءجميعوترى

.الأروأ!

وتنفذتلجلطهارتهاوهي:متحركأيمنحركتهافيسرعةأعظمالحكمةلأن-

.الأشياءجميعفي

نأيمكنلالذا:القديرمجدعنالصادرالنقيوالتأثيرالربقدرةنفسلأنها-

دنس.أييشوبها

.جودهومالالربلقدرةالنقيةوالمراة،السرمديللضوءالساطعالنوروهي-

تجددفهيلنفسهاتظلولكونها:شيكلتفعلأنتستطيعفهي،وحيدهولكونها-

وتجعلها(المقدسةالصالحةالأرواحإلىتدخلالعصورجميعوفيتصنعهماكل

وأنبيائه.الربأخلاءمن

الحكمة.معيعيشكانمنإلايحبلاالربلأن-

علاها،فيالنجومجصيعوفوق،الشمسمنورونقاجمالاأكثرالحكمةلأن-

أمامه.نجدهاالنورمعقورن!وإذا

الحكمة.علىتتغلبلنالرذيلةولكن،الظلاميأتيهذابعدلأن-

الثامنالإصحاج

الحكمة.يعشقإنه-2

كله.الخيريملكالحكمةيملكمنكللأن4-

.الربمنالأتؤخذانيمكنلا-21
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ولطيف.حلوبشكلالأشيأءكلوترتب:بقدرةاخرإلىجانبمنالحكحةتنتمل-ا

لي،زوجةأجعلهاأناشتهيتوقد،شبابيمنمرضاتهاوابتغيتأحببتهاولقد-2

جمالها.أعشقكنم!لأني

الكائناتربأنذلك:نبلهايزدادلذلكالربنفسفيماعلىمطلعةكانتولما-3

يعثقها.نفسه

عماله.لأومحبةالربومعارفبأسرارعالمةلأنها-4

منوأثمنأغلىهوترىيافمن،حيهومنكلهدفهيالثروةكانتوإذا-5

.شيءكلينبوعهيالتي،الحكمة

أبرعهومنالموجوداتجميعبينترىيافمن،تعملالتيهىالفطنةكانتوإذا-6

منها؟.صناعة

صمبطتعلملأنها:فضائلكلهاأعمالهافإن،الاستقامةالإنسانأحبماوإذا-7

بنوالإنسانيجدلاالتيالصفاتتلك،والعزموالثباتوالعدالةوالتعقلالنفس

حياتهم.فيمنهانفعاأعظمشيئا

ماتعلموهي،سيكونوماكانماتعرففهيالخبرةمنبكثيرإنسانرغبماوإذا-8

والعجائب،لإشاراتباوتتنباالغامضةالأقوالتفسرأنوتستطيعالقولفيه

.والأوقاتجمعالفصولفيالزمنيةوبالحوادث

واتخذها،خيرهومابكللأششيرهامعيلتعيشأخذهاانأهوىفإنيلذلك-فى

وألم.حزنمنلييحدثمالكلمواسية

الشيوخلدىومبجلا،الحشودبينمحترماأصبحفسوفلهاصااكراما،وبسببها-15

شابا.مازلتأننيمع

.العظماءنظرفيإعجابموضعاكونولسوف،القضاءفيالفهمسريعأصبحوسوف-11

سوفأتكلموعندما،الصمتفيرغبتييحترمونسوفأصمتوعندما-12

أفواههم.علىأيديهموضعواالقولفيأسرفتوإذا،صاغيةإذنايعطونني

يهتديخالداأثرابعدىوأخلف،بسببهاالخلودعلىأحصلفلسوفذلكوفوق-13

.بعدييأتيمنبه

.لأوامريالأممتمتثلوسوف،مراتبهمفيالناسأضعولسوف-14
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،الحشودبينجيدأوساكون،باسييسمعونعندماالطغاةيخشانيولسوف-15

.الحربفيوشجاعا

وطراوه،عذوبةكلهحديثهالأن،معهاأرتاحسوفمنزليإلىأعودوعندما-16

وسرور.مرححالةفيودبقيني،الحزنينسينيمعهاوالعيش

وجدت،قلبيبسويداءبهاوفكرت،بضفسيالأسياءهذهقدرتأنوبعدوالان-17

الحكصة.حليفهوالخلودأن

فيتنفدلاكنوزأوأجد،صداقتهاعلىأحصلأنوغبطتيسروريدوإعيوإن-)!

الحديثفيالطيبةوالأخبار،بهاالاختلاطممارسةفيالعقلوأجد،يديهاأعمال

إليئ.بهاأجذبهاطريقةعنأفتشبدأتولهذا(إليها

طيبة.روحذاذكياطفلاكنتلأنني-افى

.مشوهغيرطاهر!جسمااخترتفقد،بفطرتيطيبولأنني-02

،الربمنبفضلإلآعليهاالحصولأستطيعلاأننيوجدتفعندماذللثومع-21

وبكل،الربإلىوالتوسلبالصلاةبدأتذلكأعرفأنالحكمةمنوأن

قلت.خشوع

-2

-3

-4

-5

التاسعالإصحاج

الحكمة.علىللحصولللربالصلاة-أ

.هشيأيالرجالأحسنيستحقلافبدونها-6

.الربيسركيفيعرفأنيستطيعولا-13

بكلمتك.الأشياءكلصنعتالذيالرحصةورب،الأولينأبائيربيا،الربأيها

صنعتها.التيمخلوقاتكجميععلىالإنسانيسيطرأنبحكمتكوقضيت

سليم.بقلبالأحكامينفذوأن،والحقالمساواةلقوانينطقاالعالميحكمأنأمرتهأو

أبنائك.بينمنتبذنيولا،عرشكبجانبتجلسالتيالحكمةأعطني

فهمأستطيعولا،العمرقصيهرضعيفشخصوأنا،أمتكوابنعبدكأنالأنني

وقوانينك.أحكامك

مذكورأ.شيئأيكونلنحكمتكتشملهولم،أقرانهبينذكياالإنسانكانمهمالأنه

وبناتك:أبنائكبينأحكموقاضيا،شعبكعلىملكاأكونأناخترتنيولقد
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هيالتيالمدي!ةفيومذبحا،المقدسالجبلعلىهيكلاأبنيأنأمرتنيولقد-8

.الأزلمنذوأعددتهخلقتهالذيالمقدسالمسكنيشبهمسكنك

خلقتعندماموجودةوكانت،أعمالكتعرفوهي:معكالحكمةوكانت-لأ

.لأوامركوفقاوالصحيحلديكالمقبولهوماوعرفت،العالم

معيوتكذتعصلحتىمجدكعرشومن،سمائكعلياءمنالربأيهاأرسلها-15

.يسركماأعلمحتى

أعماليفيوعزمبإخلاصتقودنيوسوف،الأشياءكلوتفهم،تعلملأنها-11

وقدرتها.بقوتهاوتحفظنيوتبقشي

وأكودق،بالعدلشع!بلتأحكمسوفوعندها،مقبولةأعصاليتكونوبذلك-12

أبي.مركزفيبالجلوسجديرا

نأيستطيعمنأو؟الربمقاصديفهمحتىيفعلأنالإنسانيستطيمماذالأنه-13

.؟الربرغباتهيمايعرف

.أكيدةغيروسائلووسائلنا،بائسةأفكارهيالفانيالإنسانأفكارلأن-14

كثيرالعقلعلىيثقلالأرضيوالمسكن،الروحعلىيضغطالفاسدالجسملأن-15

.الهموم

،الأرضهذهعلىهومماحولنأماأحوالصحيحبشكلنخمننشطغأنولا-ال!

يفهمأنيستطيعمنولكن،أمامناالتيالأشياءنفهمحتىونعبنجدأنوعلينا

.السماء؟فيالتيالاشياءعنويبحث

روحكلهوأرسلت،الحكمةوهبتهمنإلامشورتكيعرفأنيستطيعومن-17

الأعالي.منالقدس

ماكلالناسوتعلم،الأرضوجهعلىيعيشونمنكلسبلقومتوهكذا-18

الحكمه.بفضلنجواوبذلكيرضيك

العاشرالإصحاج

.لآدمالحكمةفعلتماذا-أ

الخمسة.المدنضدوللوطولإبراهيمولنوح-4

.وليعقوب-15
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ليوسف.و-31

لموسى.و-16

ئيليين.سرال!و-17

سقوطه.جبرتاليوهي،وحيدأخلقعندما،العالمأباصنعمنأولحفظتالتيهي-ا

.الأشياءجميععلىالحكمعلىالقدرةوأعطته-2

لحنقهسمحعندما،أيفانفسهأهلك،الغضبموجةعصفتهعندماولكن-3

.أخاهيقتلأنولنفسه

مجددأالحكصةحفظتهفلقدبالطوفانالعالمعصرقضيتهولأجللأجلهالذيوأما4-

ض!ئ!يلة.قيمةذاتالخشبمنقطعةفيالمتقينوأنجت

فيضالتهاالحكمةوجدت،الأممعلىالمؤامرةروحسيطرتعندماهذاوفوق-5

ابنه.نحوعاطفتهأمامقوياوأبقته،الرباتجاهطاهرالذيلوأبقتهوحفظته،اتمقين

التيالنارمنهربالذيالصالحالرجلالحكمةخلصت،الكفارهلكوعندما-6

الخمسة.المدنأحرقت

هي،،دخاناتنفثاليالجرداءالقاحلةالأرضأيامناحتىيئرورهاعلىويشهد-7

تؤمن.لمبنفسيذكرنصبهوملحمنوعمود،أثمارهاتنضجلاالتيوالنباتات

علىرانإنما،فحسبالأذىهذايصبهملمالحكمةيقدروالمعدمالأنهم-8

علىيدلنصاالعالمخلفهموتركوا،خيرهومايفهمونيعودوافلمقلوبهم

أعمالهم.منشيئأيخفواأنيستطيعوالنولذلك،وحمقهمغبائهم

.الالامجميعمنعليهااعتمدمنكلخلصتالحكمةولكن9-

الصحيحة،للطرقالحكمةأرشدتهأخيهغضبمنالصالحالرجلهربوعندما-15

والامهمحنهفيوأغنتهالأقداسعلمووهبتهالربملكوتلهوأظهرت

أعماله.ثمراتوضاعفت

II-والثروةالغىلهوسيت،الظالمينجصمعضدجانبهإلىوقفتولقد.

بهيتربصونالذينالكائدينكيدمنسالماوأبقتهأعدائهضدعنهدافعتولقد-12

هوالربإلىالرجوعأنيعلمحتىالمريرالنزأعأثناءالنصروهبتهوقد،الدوائر

وأمتنها.وسيلةأفضل

الهاوية،إلىمعهونزلت،ذنولهمنخلصتهولكنها،تهجرهلمالمتقيبيعوعدما-13
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14

15

ث!ا

17

18

فىا

02

21

كلضدوالقوةالملكصولجانلهجلبتبلوأغلالهقيودهفيالمتقيتتركولم-

.السرمديالمجدووهبتهكذبهمأظهرتفقداتهموهالذينأولئلثوأما،ظالميه

الظلم.بهمألحقتالتيالأمةمنالبريثةوالذريةالتقيالصالحالشبخلمتولقد-

.والإشاراتبالأعاجيبالجبارينالملوكوماومتالربعبادروحفيتغللتولقد-

ومكثت،رائعطريقفيوأرشدتهم،لأعمالهمجزاءمكافآتللمتقينوقدمت-

القاتمة.اللياليفييهديهمونورالنهارفيكغطاءمعهم

.الهادرةالمياهخلالوقادتهمالأحمرالبهحرخلالوهدتهم-

اليم.قعرإلىورمتهمأعدإءهمأكرقتولكنها-

،الربأيهاالمقدسباسمكوستحواوغنموهمالكفأرالأتقياءغلبفقدولذلك-

معهم.حاربتالتيوهي،العلياهييدكوكانت

الكلامتستطيعلااليألسنحهموجعلتالبكمأفواهفتحتالحكمةلأن-

فصيحة.

عشرالحاديالإصحاج

نفسها.بالحالةالإسرائيليونوحفظعوقبوا-المصريون5

.الذنوبمنأيديهمكسبتبهاالطاعونبهمنزلثم-15

يفعل.لملكنهعليهميقضيأنالربباستطاعةوكان-,1

الجميع.نحوالرحيملأنه-32

المقدسين.الأنبياءأيديعلىأعمالهمباركتولقد

الأماكنفيخيامهمونصبوا،المأهولةوغيرالمؤروعةغيرالقفارإلىسارواولقد

إلها.تؤديطرقلاالتي

خصومهم.منوانت!قصواأعدائهمضدووقفوا

وأطفىءالصوانيةالصخورنغمنالماءإليهمفأعطيبكاستغاثواعطشواوعندما

الجلمود،الحجربينمنظمؤهم

مافعهم.وتأمتحاجاتهمبهلبيتالذينفسههوأعداؤهمبهعذبالذيوكان

القذر.بالدمملوثالجرلاندائمنهر،معينينبوعمنوبدلا
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فيضاالرضعالأطفالبذبحالقضاءالرباستياءإظهارعلامةمنبدلاوأعطيتهم-7

به.يحلمونيكونوالمالماءمن

خصومهم.عاقبتأنلثيهف،العطشهذامنانذإكوأعلمتهم-8

ويعذبونالكفاريحاكمكيفوعرفوا،رحمةامخانامتحنواامتحنواعندمالأنهم-فى

.المتقونبهايعطشالتيالكيفيةعنتختلفبكيفجةويعطشون

عقابولكن،ابنهالأبيعاقبكما،المتقينهؤلاءوتعاقبتحاكملأنك-)ه

الشدبد.الظالمالملككعفابهوالآخرلن

متساويا.غ!ظهموكان،غائبينأمحاضرينأكانواوسواء-11

المصائب.منمضىماتذكرعندإلانينمعبهمحلقدالمضاعفالحزنلأن-12

.الرببقدرةشعروا،فائدةللاخرينصار،عقابألهمقدرماأنسمعواعندمالأنهم-13

أصبحواطوللبوقتالرضعالأطفاليقتلأنقبل،واحتقاربهزءعاملوهفالذين-14

.حدثمارأواأنبعدأخيرابهمعجبين

أخذواحتىوأنحداعهمشرورهمعلىتدلالتيالحمقأعصالبسببولكن-15

عدداعليهمأرسلت،الشريرةوالحيوإنات،العقلمنتخلوالتيالثعابينيعبهدون

.الانتقامسبيلعلىوالبهائمالوحوشمن

بذنبه.يعاقبسوفالمذنبالإنسانأنيعلمواحتىوذلك-؟ا

تعوزهالا،قوامأيلهاليسمادةمنالعالمخلق!التيالجبارةقدرتكلأن-17

عليهم.المفترسةالأسودأوالدببةجموعلإرسالالوسيلة

واليبالصخبالمملوءةالأصلالمجهولةالضاريةالوحوشعليهمترسلأنأو-18

الكرلهةالروأئحأوالملتهبةالأبخرةمنأنفاساتخرجواليقريبعهدمنخلقت

أعينها.منالمريعالشررتطلقأوالمبعثرالدخانمن

مظرهابل،فحسبعليهمسيقضيهوالذيالحيواناتهذهضررفليسوهكذ!-افى

أيضا.هذافيسبباسيكونالمؤزي

منناريةرياحبواسطةعليهميقضىأنيمكنالأشياءهذهفبدونذلكومع-07

قدلأنك،الشاملةبقدرتكجمعهموتفرق،شملهمتشتتوالانتقامالغضب

ووزنه.oد-وبقياسهشيءكلقدرت

ذراعك.قوةمقاومةيستطغالذيفمن،وقتكلهائلةقوةولديك-21
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.الأرضعلىتسقطصباحيندىكقطرةأوالميزانفيقمحكحبةأمامككلهفالعالم-27

تتغاضىفأنت!شيءكلتفعلأنتريدلالأنلثشيءكلعمترحممكولكن-23

أنفسهم.قيمنيتوبواحتىالمذنبينذنوبعن

لأنك،بيديكصنعتهقدشيءأيتكرهولا،خلقتهاالتيالأشياءكلتحبلأنلث-24

تكرهه.كنتإذأشيئاتصغأنيمكنلا

.9بإرادتكذلكيكنلمإذاالوجودفييستمرأنشيءلأييمكنكيفإذ-25

.الأرواحجميعتحبالذيأنتملككهوشيءكللأن:الجميعتحفظولكنلت-26

عشرالثانيالإصحاح

.واحدةدفعةالكنعانينعلىيقضلمالرب-2

.؟يعارضهأنيستطيعمنذلكفعللو-12

لنا.تعليمأذلككانأحياءتركهمعندمالكن-91

ملهتهم.مععوقبوأفقد-23

.الاشياءكلفيموجودةتفسدلاالتيالطاهرةروحكلأن-

إذ!حتىبذنوبهمتذكرهمبأنوتنذرهم،رولدا،رولداالمذنبينتعافبفأنتلذلك-

.الربأيهابكيؤمنونسوفربماشرورهمعنوأقلعواتركوهاما

الأولان.آبائنايدعلىالمقدسةلأرضكالقدماءالسكانبتدميرقضتمشيئتلثلأن-

.الشريرةوالقرابينالسحرعصليمارسونكانوالأنهمالقدماءالسكانأولئكتكرهوكنت-

.الدموأعيادوولائم،الرجالأجسادوالتهامرحمةدونالأطفالذبحوكذلك-

كانواالذينوالاباءاالوثنينأتباعهممعكهنتهميمارسهاكانالتيالأعيادتلك-

.قوةولالهمحول!لاالذينالأطفالبأيديهميقتلون

منجديرونم!عمرون،سواهاماعلىتؤثرهاالتيالأرضيزلحتىوذلك-

.لرباءبناأ

رويدأ،علميهمللقضاءلجيشكمقدمةالزنابيروبعثت،الرجالحفظتذاكومع-

.رولد!

علىالقضاءأو،المعركةفينصرالمضقينعلىقادراتكنلملأنلثذلكتفعلولم-

كلماتك:منحاسمةبكلحةأو،الوحوشبواسطةالكفار
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ليسوذلك،للتوبةوقتاووهبتهم،رويدارويدافيهمحكمكنفذتولكنك-15

تفكيرهمأنأو،معهمنماقدحقدهمأنأو،متمرداجيلاكانواأنهمتجهللأنك

يتغير.سوفوتأملهم

خشيتقدلكونكعنهمتعفلمأنككما،البدايةمنذملعونةبذرةكانوالأنهم-11

أذنبوها.التيالأشياءلهذهبالشبةعنهملتعفوالرجالمنأحدا

منأو؟حكمكيقاومأنيستطيعمنأو؟فعلتماذايسألكأنيتجرأمنلأنه-12

نأيستطيعمنأو؟أنتخلقتهاوالتيهلكتالتيالأممبإبادةيتهمكأنيستطيع

؟.للكافرينلينتقمضدكيقف

بالظلم.تقضيلاأنكترىحتىبالجميعتعتنيإلأانتربلاأنهإذ-13

يأعقابعلىليحاسبكضدكفيقفيتفدمأنطاغيةأوملكأييستطيعولا-14

عاقبته.قدشخص

تعاقبأنلقدرتكمنافأنهوترى:بالعدلشيءكلتديرفإنك،عادلأنلثوبما-15

.العقابيستحقلاشخصأي

المنعمفأنتالجصيعسيدأنكوبماوالعدلالحقبدايةهيوقوتكقدرتكلأن-16

الجميع.علىالمتفضل

لهم،قدرتكتظهرعندهاالكاملةالقدرةذوأنتانكالاسيصدقلافعندما-17

علك.جرأتهميظهرونالذينلأولئكوخصوصأ

تستعمللالأنكباللطفوتعاملنا،بالعدلوتحكم،قدرتكعلىتسيطرولكنك-18

تريد.حينإلاالقوة

أبناءكوجعلت!رحيمايكونأنيجبالقويالعادلأنشعبكعتمتوبهذا-1فى

.الذنوبعلىيتوبالذيالتوابأنتأنكيأملون

المحكوموهمالرحيمةالحليمةالمعاملةهذهأبناثكأعداءتعاملعندماوإنك-02

وشرورهم.حقدهممنيتخلصونتجعلهمفإنكبالموتعليهم

آباءهموعدتالذينوهم،بالطهارةملتزمةأبنائكعلىأحكامككانتكم-21

.؟الصالحةالمواعيدعلىالمواثيقمعهموعملتالطيبةالوعود
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22

23

25

26

27

لأنكمرةألفتفوقبقوةبالسوطأعدأءناتضربفأنت،تعاقبنافعندماولهذأ-

ننتظرأنعلينا،علحنايحكموعدمابطيبتلثنفكرنحنالناسعلىتحكمعندما

الرحمة.

طقأعذبتهموالكفرالخلقيالانحلالعضةالناصبعضعاشعندماولهذا-

ودنسهم.لرجسهم

بينمنحىأرباباأتخذو!إذ،الخطأطرقفيبعيداوساروا،الشيلضلوالأنهم-

.يفقهونلاأطفالمثلخدعواأنهمذللث،المرذولةأعدائهمحيوأنات

يستخدمونه.لهمعقللاأطفالعقاب،بهمسخرلة،عليهمأرسلتولذللث-

يذوقونسوف،بهعولجواالذيالإصلاحبهذاينصلحوالنسوفالذينولكن-

.بالرباللائقالعقاب

آلهه،أنهماععدواالذينأجلمنعوقبواعندماغضبوا،غضبوالماذا،وانظر-

الحق،الإلهأنهبهاعترفوا،ذللثوشهدوا،أجلهممنعوقبواعندماالانولكن

عليهم.الأبديةاللعنةاستحقواولهذا،قبلمنمعرفتهأنكرواالذي

عنتمرالثالثالإصحاج

.الربخلقهمممنأيأيعبدونللذينيغفرأنيمكنلا-أ

.الإنسانأيديصغمنملهةيعبدونالذينهمحالةالأتعسلأن-15

منوجودهيعرفواأنيستطيعونولا،الربيجهلونالذينلتافهونإنهمحقا-ا

يعرفواحتىويأملوهاالمصنوعاتيقدرواولم،المنظورةالخيرةالأشياءخلال

صانعها.

أوالهادرالماءأو،النجوممدارأو،السريعةالرياحأوالنارإماأنهظنواولكنهم-2

العالم.تحكمالتيالآلهةهي،السصاويةالأضواء

هوكميعلموادعهم،خلبهمقدجمالهالأنالأشياءهذهبربوييةاعتقدواهمفإن-3

كلها.خلقهاالذيوهو،للجمالالأولهوالصانعلأنه،ربهاأحسن

،أقوىهوكميفهصواأنفعليهم،وجمالهاالأشياءهذهقوةأماماندهشواإذالكن-4

جميعاءصعهمالذيذلك
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إلانسبيبشكليرىأنيمكنلاوالجميلةالعظيمةالمخلوقاتهذهكلصانعلأن-5

خلالها.من

.إيجادهفيرغبتهموأثناء،الربطلبهمفيضلوالأنهم.ملومةالأقلهملهذاولكن-ل!

مراها،يخلبهم،بهاويتأملون،أعمالهفيويقظةبجديبحثونوهملأنهم-7

بعينه.الجمالهيالمشاهدةالأشياءلأن:يرونهبمافيؤمنون

لهم.يغفرلنإنهم،أمرمنيكنومهما-6

لمفلماذا؟العالمهذافيهومماكثيرمعرفةاستطاعوأقدماداموالأنهموذلك-،

.؟بسرعةالربوجوديكمشفواأنيستطيعوا

الهتهميدعونهمالذينالميتةبالأشياءتنحصرامالهموكل،التعساءهمولكنهم-01

يشبهوماالفنونوآيات،والفضةالذهبمنالبشريدصنعمنهموالذين

.القدماءأيديصنعمنهيالتيتنفعولاتضرلاالتيالحجارةأوالوحوش

1l-الألواحويصنع،لغايتهمناسبةشجرةيقيأنبعدالخشبينشرالذيالنجارفإنوالان

حياته.فيالإنسانلخدمةصالحةجصيلةالةيصنعأنويعد،جميلويشكل،بمهاره

ويثبع.يأكلفإنه،اللحموطبخولحمهطعامهلتهيئةالخشبنشارةيستعملأنوبعد-12

فيعتنيبالعقدوملأىمعوجةهيوالتي،تنفعلاالتيالاخشاببقايايأخذوبعدها-13

.إنسانتمثالشكلعلىويشكلها،فهمهببراعةويصورها،فراغهأوأنفيبنقشها

القرمزية،بالأصغةيطل!يهاأنبعدوذلك،متوحشحيوانشكلعلىيصنعهاأو-14

بالأحمر.فيهاعقدةأولطخةكلويدهن

بالحديد.ويئبتها،جدأرداخلفييضعها،مناسبامكانالهايهيئوعندما-15

نفسها،تساعدأنتستطيعلاأنهاالعلمحقيعلموهو،تسقطلاحتىوذلك-15

.المساعدةإلىيفتقرتمثالعنعبارةفهي

نأيخجلولا،وأطفالهوزوتجهأموالهلأجللهاويتضرعبالصلاةيبدأوبعدها-17

.حياةأيبهليسمنيكلم

ميت،لخصالحياةلأجليصليوهو،ضعيفشخصمنالصحةيطلبفهو-16

،للمساعدةوإسطةأووسيلةأيلديهليسمنإلىبذليتوسلالمساعدةأجلومن

:الأمامإلىبقدمهيتقدمأنيستطيعلاشخصإلىيتوسلموفقةرحلةأجلومن
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يستطحلامنإلىيتوسلأعمالهفيالنجاحعلىوالحصولالربحأجلومن-فىا

.الأشياءمنشيءأيعمل

عشرالرابعالإصحاج

لسفنهم.يصلونلاالرجالأنمع-أ

أوثانهم.بوساطةوليسبوساطتهاينجونهم-5

يصنعها.منكلوكذلكملعونةالأصنام-8

.الأصنامعبادةبدأية-14

ذلك.ونتائج-23

بأصنامهم.يحلفونمنكلبعاقبسوفالرب-03

الأمواجخلالالمروروشكعلىهووفيما،للإبحارنفسهيهيئحالمافالمرءوبعد

عفونةأشدبل،عفنةمتآكلةالخشبمنقطعةإلىوالدعاءبالصلاةيبدأ،العاتية

يحمله.الذيالقاربمن

أيضا.للربحطلبابمهارتهالسفي!نةبنىوالعامل،ذلكيفعلجعلتهالربحفيالرغبةلأن

وممرأالبحرفيطريقافتحتأنتلأنك،تدبرهالتيهيالآبأيهاحكمتكولكن

.الأمواجفيسالما

لديه.خبرةلاإنسانالبحرركبلوحتى:المخاطرجصيعمنتنجيأنكوأظهرت

تنجيفأنتولهذا،حكمتكأعمالتتعطلأنفيترغبلافأنتذلكومع

الهائج.البحرفوقضعيفةالخشبمنقطعةعلىالعائمينالرجال

،بيدكالمحكومالعالمرجاءهربالمتكبرونالمردةهلكعندماالقديمةالأزمنةففي

.الأجيالذريةللعصوروترك،ضيفقاربفي

المتقين.حملالذيالخشبذلكالربفليارك

لأنهفالصانع،أيضاصانعهوليلعن،باليدالمصنوعالثىءزلكالربليلعنولكن

إلها.يدعونهكانواوهوالذي،للأخلاقمفسدلأنهملعونوالشيء،!نعقد

.الربقبلمنمكروهونمعأكلاهماوالكفرةالكافرلأن

تماما.كصانعهويهلكيعاقبسوفالمصنوعالشيءلأن-
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رجسآ،الربخلقفيعدتلأنها؟مزأراستكونالشعوبأصنامحتىلذلك-11

الحمقى.لأقداموشركا،الناسلأرواحعثرةوحجر

.للحياةفسادأكانواختراعها،الروحيللفسقبدايةكانالأصامابتكارلأن-12

الأبد.إلىتدومولن،البدايةمنذتكنلمالأصنامهذهلأن-13

وشيكة.نهايتهافإنولهذا،التافهةالإنسانأمجادبسببإلاالعالمإلىتدخللمفهي-14

لاتمثالالهيصنعثم،عليهالحدادملابسيلبسالمبكرولدهبموتالمصابفالأب-15

منكلمنيطلبيصبحثمميتلرجلالتمضالهذاأدمع،إلهايجعلهأنيلبث

.ال!تمناللهذاوالاحتفالاتالقرابينيقدمواانمنهأرنىهم

وعبد،وقانوناشريعةالربضدهىالتيالعادةأصبحتالزمنبمرورولحكذا-ال!

ملوكهم.بأمرالمنحولةالتماثيلالناس

عنهم،بعيدأأقاموالأنهم،بحضورهمتشريفهمالناسيستطعلمفالذين-)7

دومأوأبقوه،يبجلونهلملكمعبرأتمثالاوعملوابعدعنأشكالهمصوراتخذوا

حاضرأ.كانلوكماغيابهفيتملقهعلىحرصاأمامهم

بالمسكالمبالغةعلىالجهلةساعدللمباهاةمنهمكلالحرفيينحبكذلك-18

.والخرافاتبالغيبيات

يجعللكيوسعهفيماعملالسلطةفيرجلإرضاءفيفرغبةالحرفيلأن-1فى

تكوين.أروعفيالتمثالط

إنساناقصيروقتقبلكانبيهنمارباوصيروهالتم!البهذاالجمهورافتتنوهكذا-02

.مكرطعاديأ

الطغاةإرضاءيحاولودأوهمالرجاللأن:العالملخداعمناسبةكانتوهذه-21

به.يشركلاالذيالاسموالخشبالحجارةإلىيعزونكانو!،المصائبوتجنب

الجهلحربفيعاشوابلالربمعرفةفيبضلالهميكتفوالمذلكوفوو-22

وسلاما.سلمأوالوباءللطاعونالمسببةالأشياءهذهودعو!العظيحة

الممنصجوهةالسريةالاحخفالاتيمارسونأوكقرابينأطفالهميذبحونكانوابيماإذ-23

الغريبة؟الطقوسفييرحونأو

يفتلمنهمالواحدكانبلزواجهمعلىولاحياتهمطهارةعلىيحافظوالم-24

بالزنا.ويحزنهيخونهأوبغدرالاخر
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والرلاءوالسرقة،النفسوقتل،استثناءدونالبشربجحيعالدمتحكموهكذا-25

.الزوروإليمينوالصخبالإخلاصوعدم،والفسادوالنفاف

وتغييرالأرواحوتشويه،المعروفونسيان،الطيبينالرجالحياةتنيصوكذلك-26

خجل.دونوالقذارةوالزناوالزواجوالفوضى،الذمة

.الثرورلكلوالنهايةوالسبب،البدايةهيلتسصيتهامجاللاالتيالأصنامعادةلأن-27

نأأو،ويفرحونيمرحونعندماالجنونمنبمسأصيبواقديكونواأنإمألأنهم-28

الكاذبة.بالأيمانيستهيواأو،الظالمينمعيشةيعيشواأنأو،بالأكاذيبيتنبأو!

لااالكاذبةالأيمانويقسمون،فيهاحياةلاالتيبالأصاميؤمنونأنهممعفهم-2فى

.الأذىيصيبهمأنمنيخشون

سيئا،كانبالربإيمانهملأنةوهماالعقابيستحقونالسببينلكلاإنهمحال!كلوعلى-03

.والصلاحالقداسةواتهنوا،كاذبةأيماناأقسمواأنهمبسببوأيضا،الأصنامولعبادتهم

الانتقامولكنه،بهاكذبايقسمونالتيالالهةتلكلونمنيأتيلاالعقابلأن-31

.وأبدادائماالكفارذنوبيعاقبهوالذيالمذنبينمنالعادل

عشرالخامسالإصحاج

الحقيقي.بالربنعترفنحن-أ

.الأصنامصانعيحماقة-7

.الربشعبوأعداء-14

.الشعوباصنامجانبالىلأنهم-15

.الشريرةالوحوشعبدوأ-18

برحمتك.الأشياءكلوتعاملتمهل،وصادقكريمالربأيهاأنتلكن-ا

نعذأنناعرفناإذ!ولكنا،قدرتكهيكمنعلمنحن،إليكنعودأذنبناإذالأننا-2

بعدها.نذنبفلنوإلكمنك

.الخلودأصلهوقدرتكوعرفانبذاتهالحقهيمعرفتكلأن-3

منالزاهيةبالألوانملونةصورةتخدعناولم،تخدعنالمالمؤذيةالرجالبدعلأن-4

لأعماله.ثمرةلارسامعمل
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ميتتمثالبشكليرغبونوهكذا،لاشتهائهاالحمقىيعزيالصورهذهمنظروإن-5

نفس.وبلاحراكبلا

وهماال!ثرورعشاقكلهميعبدونهمومنيستهوونهمو!نيصنعونهممنوإن-6

.الأشياءهذهبمثليأملوابأنجديرون

لخدمتنا،جهيدبجهدإناءكلويشكل،الناعمبالترابيعملالذيالفخارصانعلأن-7

عكسفيوالم!خدمة،الطمةللأغراضالمستعملةالأوانييصنعنفسهالغضارومن

نفسه.الصانعحكمإلىفيرجع،الخدمتينبإحدىنوعكلتخصيصأنغير،ذلك

نفسهالغضارمنتافهأفاسدأإلهايصنعفإنه،فاسدبشكلأعمالهاستخدموإذا-8

عندماأمدبعدإليهيعودوسوف،الزمنمنمدةقبلالصانعهذامهخلقالذي

بارئها.إلىإيىأعيدتالتيالروحتعود

مباراهفيبل،قصيرةحياتهأنفيوليس،كثيرأسيتعبأنهفيليس!همهأنبيد-9

يعملمثلماليعمليجهدوأن،عليهموالتفوف،الفضةوصاغةالذهبصاغة

خسيسة.أشياءمنيصنعهمالهفخراويعد،النحاسون

الطين.منقيمةأقلوحياته،الترابمنأخسوأمله،كالرمادخاوياأصبحقدفقلبه-15

الحية.الروحفيهونفخ،النشطةنفسهوهبهالذيخالقهيرفلملأنه-11

منلنالابد:يقولونفهم،للربحسوقهناووقتنا،عابرازمنأحياتناأنظنوابل-12

.الشرلرةبالوسائلذلككانولو،الربح

التمانيل،وينحت،الهشثةالأوإنييصنع،ترالبمنأصلهالذيالرجلهذالأن-13

الآخرين.جرممنأعظمجرمهأننفسههويعرف

منهم،لهمالخضوعحالةفيشعبكوضعواالذينشعبكأعداءجميعوإن-14

الرضع.منحالاوأتعس،الحمقىأحمق

أنوفاولا،بهاترىأعينأتملكلاوهي،لهمالهةالوثنيينأصنامعذوالأنهم-15

أقدامهموأما(بهاتتناولأياديأوأصابعولا،بهاتسمعآذإناولا،بهاتتنفس

المثمي.فيبطيئةفهي

مالكن(بهاشكلهمروحهأستعاروهوالذي،صنعهمهوالذيالإنسانلأن-16

نفسه.فلربايصنعأنعلىقادرإنسانمن
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الأشياءمنأفضلنفسههو،لأنهشريرتينبيدينميتةأشياءيصنع،فانيالكونهإذ-17

.أبدايعيشونلاهمبينما،وأحدةمرةيعيشفهو:يعبدهاالتي

بعضهانجدببعضهاقارناهاإذاالتيالكريهةالو-نوشتلكيعبدونكانواولقد-18

الآخر.بعضهامنحالاأسوأ

لكنها،ألمحترمةالحيواناتبينبهامرغوباولا،جميلةالحيواناتهذهليست-وا

وبركته.الربرضاتنالأندونمضت

عشرالسادسالإصحاج

لأعدائهمدنيئةوحيوانات،شهيتهملينشطلشعبهكريبألحمأالربأعطى-2

شهيعهم.ليقلل

بافاحيه.لدغ-5

فقط.بكلمتهشفاهمماسرعانولكن-12

أعدائهم.ولإهانةالربشعبسرورسبيلفيطبائعهاالمخلوقاتبذلت-17

،والوحوشالحيواناتحشوديدعلىوعذبوا،يستحقونهعقاباعوقبو!فقدولهذ!

غريبلحمالهمهيأتفقدكريمةمعاملةشعبلثعاملتالعقابذلكمنفبدلا

شهيت!هم.لتنشيطالسلوىحتى،الطعم

منظربشاعةإلىينظرونعندمايكرهونهقدبالطعاميركبونكانواالذينحتى

فهم،قصيرلأمدوالعوزالفقريقاسونالذيأما،بينهمأرسلتالتيالحيوانأت

طعم.غرابةمنفيهمابكلالأكلفييشتركون

يمكنلاالذيبالفقرالطغيانيمارسونمنكليصابأدنالضروريمنكانلأنه

.يخعذبونأعداؤهمكانكيففقطيرواأنلهؤلاءبالنسبةلكن،تجنبهلهم

يصبرلمبلدغاتوهلكوا،الضاريةالحيواناتشراسةأصابتهمعندماولأنه

الأبد.إلىغضبكعليهم

!لخلاصإشارة!همونصبت،إنذارهميتمحتى،قصيرةلمدةأزعجواولكنهم

.الربشردعةيتذكرونجعلتهم

بفضلك،نجاولكنه،راهالذيالشيءينجهلمنحوهاقلبهاتجهمنلأنوذلك

للجميع.المخلصفأنت
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الشرور.جميعمنتخئصالذيأنتأنكيعترفونأعداءكجعلتوبهذأ-!

لأنهم:لحياتهمعلاجأيجدواولم،والذبابالجنادبلسعاتقتلتهمقدفهم-فى

.العقابهذابمثلجديرينكانوا

رحمتكلأن،عليهمتتغلبأنالقاكةالتنانينأنيابتستطعلمأبناءكولكن-15

وتشفيهم.تحيطهمكانت

يط!واحتى،خ!صامطوسرعان،كلماتكيتذكرواحتىخرجواقدفهم-11

.أبداينسوهاولاوجودتكنعمتك

الربأيهاكلمتكولكن،المرأهمولاالأعشابلاصحتهمإلىترجعهململانه-7)

شيء.كلت!ثحفيالتيهي

المرءترجعثمالجحيمأبوابإلىنقودالذيوأنت،والموتالحياةبيدكلأن-13

منها.ونرفعه

منتخرجعندماوالروح،لهوكراهيتهحقدهبسببآخرشخصاليقتلالرجلإن-14

ئاية.تعودلاالمقبوضةوالنفس،أبداترجعلاالإنسانجسم

قدرتك.ومنيديكمنتهربأنلهاالمستحيلمنولكن-15

بالأمطار:ذراعكوبقوة،بسوطكضرشهمقد،وجودكأنكرواالذينالكفأرلأن-16

أيضأ.بالنارأهلكمتهمولقد،تجنبهايستطيعونلاالتيالمطروزخات،والبرد،الغزيرة

يطفىأنهيفترضالذي،بالماءعظيمتأثيرلهاكانالنارأنحقأالمستغربوالشيء-17

المتقين.أجلمنيقاتلالعالملأنناركل

التيالحيو)ناتمنيحرقلاححىويلطفيخ!الريحكانالأحيانبعضوفي-18

.الربحكمبموجبيعذبونكانواأنهمالكفارهؤلاءيرىحتى،الكفارضدأرسلت

حتىوذلك،بالماءمحاطةوهي،وتؤذيتحرقالناركانتأخرىأحيانوفي-91

أهلها.الظالمالأرضتلكثصراتعلىتقضي

السماءمنلهموأرسلت،الملائكةطعاممنالمخارشعبكأطعمتفقدذلكمنوبدلا-07

جصيعأ.لأذواقهموموافقمنهمكللثمبعكافالخبزوهذا،إعدادهفييتعبوالمخبزأ

معتتنأيسببحيثللأكلشهيتهموقوي!لأبنائكوحبككرمكأعلنتلأنك-21

منهم.كلرغبة
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22

23

24

25

26

27

28

فى2

المشتعلةالنارأنيعلموالكيوذلك،يذوباولمالنارتحملاوالجليدالثلجولكن-

.الأعداءعلىالقضاءعلىقادرةفهيالمطروفيالبردفيكانتولو

.المتقونانتعشخىحدتهاهكأتقدأيضاوهذه-

يعاقبونعندماالكافرينضدقوتهتزيد،الخال!أنتيعبدكالذيالمخلوقلأن-

عليك.واعتمادهمفيكثقتهميضعونالذينأولئكضدبطشهمنوتخفف

لنعمتكخاضعةهذهوأصجت،والأساليبالأنماطجميعقغيرتفقدولذلك-

حاجاتهم.حسبالمخلوقاتجميعوتغذيتنعشالذيأنت،وقدرتك

التيهيالفوأكهأشجارزراعةليستأنه،الربأيهاالمقربونأبنأؤكيعلمحتى-

بك.ثقتهميضعونالذينأولئكتحفظالتيهيكلصتكإنبلالإنسانتغذي

خفيفة.شمسبضربةإصابتهبمجرديذوببالنارتدمرهلمالذيلأن-

نصليوأن،لكالشكرتقديممنالشمسنمغأنعليناأنالجميعيعرفحتى-

الفجر.بزوغعندلك

فيماوهويجري،الثجيذوبكصاتهارسوفالجاحدينامالفإنولذلك-

عمث!وائي.بشكلالحقول

عشرالسابعالإصحاح

.بالظلامالمصريونعوقبلماذا-أ

-الظلامرافقالذيالرعب-4

الفاسد.الضميرسببهالرعب-11

الأرواحوقعتفقدلذلك:عنهاالتجيريمكنولا،عطصةالربأيهاحكمتكلأن-)

بالخطأ.المهذبةغير

بيوتهمفياحتجزوافقدالمقدسةالأمةبظلمالفاسقونالرجالفكرعندمالأنه-2

رحمةمنومنفيينمنبوذينوبقوا،ليلاءليلةبقيودوقيدوا(للظلامكسجناء

.الخالدةالإلهيهةالفاية

ستارتحتتشتهوا،الخفيةذنوبهموراءإختبأواقدأنهميظونكانوابينمالأنه-3

الغرلبة.وال!هجؤاتالرؤىوأربكتهممضاجعهماقضتكما،النسيانمنمظلم
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حولهمتدورالمرعبةالأصواتولكن،الخوفعنهمتبعدلنفيهااختفواالتيفالزاوية4-

وجوههم.فيالشحوبلهموتسبب،الحزينةالرؤىوتنتابهم(الهادرةكالمياه

ينيرأنالنجومضوءيستطيعولن،حولهممالهمتضيءأنالنارقوةتستطيحولن-5

الدامس.المرعبالظلامذلكل!م

رعبهميزيدوعندما:مرعبةمخيفةوهينفسهامنتشتعلنارإلالهميظهرولا6-

يروها.لمالتيالأشاءمنمنظراأسوأهيرأوهاالتيالأشياءأنيفكرون

أصيبتفقدبالحكمةتبجحاتهموأما،بطلتفقدالسحرفنونوجودأوهاموأما-7

والعار.بالخزي

همكانوا،المريضةالنفوسمنوالمتاعبالرعببطردوعدواالذينأولئكلأن-8

عليهم.يضحكإلأانيرإهممنيسعولا،بالخوفمرضىأنفسهم

برؤيةيتوهمونكانواأنهمإلا،تخيفهممرعبةأشياءهنالكيكنلمأنهومع-9

حولهم.الأفاعيفحيحويسمعون،أمامهمتمرالوحوش

موجودالهواءأنمع،حولهمهواءلاأنيتوهمونوهم،الخوفمنماتواولهذا-15

.إنكارهيمكنولا

الضصيرتأئيرتحتولأنه،للجبنملازموهو،نفسهعلىبشهودهمدانالشرلأن-11

فظيعة.أشياءرومايتخيل

12-y`3العقل.يتوقعهاالتيوالمساعدةالعونبخذلانالشعورإلاهوماالخوف

منتأثيرأأكئرالجهليعذعندها،قليلاالنفسفيالداخليالأمليصبحوعندما-13

.العذابيجلبالذيالسبب

صعبكانوالذي،يناموهأناعتادواالذينفسهالنومونامواعادواولكنهم-14

مفر.ولامهامناصلاالتيالجحيمأعحاقمنيأتيكانفقد،حقاالاحتمال

لأنوالجبنوبالإغماء،الضاريةالوحول!برؤىرعباقلوبهمامتلأتفقدولهذا-15

انتابهم.قدمنتظرغيرمفاجئاخوفا

حديدية.قضبانأيبهليس!سجنفيمباشرةلحفظكانمنهمأييسقطوعندما-اح

المحنةبتلكيس!هدفسوففإنهالحقولفيعاملاأمراعياأممزارعاهوأكانوسواء-17

الدإمس.الظلاممنواحدةبسلسلةيقيدونسوفجميعالأنهم،تجنبهايمكنلاالتي
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خريرأو،الأغصانوارفبينالشجيالطيورغناءأوالرياحصفرأكانوسواء-اة

وعنف.بسرعةتجريوهيالمبهجالمياه

المتراكضةالضاردةالوحوشصوتأوالمرعبالمتساقطةالحجارةصوتأو-وا

حالةفيتجعلهمالأشياءهذهكل،الجبالبينالمترددالصدىأوالمخيفوزئيرها

.الخوفشدةمنإغماء

ويخم.توقفدونيعملونوالجميع،ساطعنورعليهيسيطربأجمعهفالعالم-02

هذاومع:بعدفيماسيغمنحاهمالذيالمدلهمالظلامعننموذج،دامسليلفوقهم

.الظلاممنهولأأشدأنفسهمعلىكانوا

عشرالثامنالإصحاج

.بالظلاممصرعوقبتلماذا-4

.الأطفالوبموت-5

.الأشياءهذهكلسبببأنفسهمرأوالقد-18

شعبه.علىالطاعونأرسلبنفسهالرب-02

.الطاعونبهابميال!يالوسائل-21

يروالمولكنهم،أصواتهمسمعوافقدعظيمنورللقديسينكانفقدذلكومع-

.السعداءمنعذوهم،نفسهاالأشياءمنيعانوالمأيضاولانهمأشخاصا

وتوسلواشكروهمبل،ظالمينقبلمنلهمكأنو!أنهممعيؤذوهملمهمولهذا-

.أعداءكانواولهذا،عنهميعفواأنإليهم

المجهولة،رحلتهمفيمرشدالهمليكون،نارمنعاموداإليهمأرسلتذلكوإزاء-

وأمانة.بشرفتواكبهملكيمؤذيةغيرشمسالهموجعلت

،الظلامفييسجنواوأن،والنورالضوءمنيحرمواأنيستحقونكانوالأنهم-

جيمفيالسمحاءالشريعةينضرونسوفكانواالذينأبناءكحجزواقدلأنهم

العالم.نحاءأ

وخلص،،لذلكمنهمواحدوعرضالقديسينأبناءفيبحواأنقررواوعندما-

.جارفبماءجميعاودمرتهم،أطفالهمحشودبإهلاكأنتعاقبتهمولإخزائهم
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آقسموهاالتيالمغلظةالايمانقيمةليعلموا،قبلمنادليلةبتلكأباؤناعلمودقد-ل!

بعد.فيماأحوالهمتتحسنأنيتوقعونوهم،بهاووثقوا

.الأعداءودمارالمتقينبخلاصشبلثدعوةقبتفقدوهكذا-7

ألمجد.اصطفيتناالذيننحنلنامنحت،خصومناعاقبتبي!نماإذ-8

شريعةعملعلىوإتفقوا،سراالقرابينيقدمونكانواالمتقينالرجالأبناءلأن-لا

غانيأينشدونوالآباء،والضراءبالسراءيشاركونالقديسونبهاأصبحمقدسة

والمديح.الض!يح

ونواحوضجيجالأعداءمنخبيثصراخيسمعكانالآخرالجانبمنولكن-15

.الأطفالعلى

الملك.مثلالالامالعاديالشخصوكابد،نفسهابالدرجةعوقباوالعبدفالسيد-11

عددوأصح،والصفةنفسهاالصيغةمنولكنالجماعيبالموتأصيواوهكذا-12

قضيواحدةلحظةففي:رفنهميستطيعو!لمالأحياءإنحتى،جداكبيراالأموات

أبناءأنهمعلىالشعببهذااعترفواأنهمإلا،الأطفالمنيولدمنكلعلى

.الرب

منتصففيالليلةتلكوكانت،تامسكونفيالأشياءجصيعكانتبينمالأنه-14

السريع.مسيرها

عرشكمننازلةالسماءمنوهبطت(الحجباخترقتالجبارةكلمتكأنإلا-15

.والخرأبالمعركةميدانإلىينزلالباسشديدرجلفلالملكي

شيءكلوملأفوقف،دحامسلطكشفالمزيفةغيرالحقيقيةبأوامركورفعت-16

.الأرضوجهعلىظلولكنه،السماءعنانإلىووصلقتلا

.أبدأيتوقعوهالمأهوالوغشيتهم،تنتابهمالمرعبةالرؤىفجأةبدأتثم-17

نصفوهو،هاكخروم،هناواحد،الأرضعلىمجندلينألقواقدهموها-18

موته.سببمظهر،مت

يموتوالئلا،هذاكللهمأظهرتقدمضاجعهمأقضتالتيالأحلاملأنوذلك-وا

إصابتهم.سببيعرفونلاوهم

فيكثيرودنهلكفقد،أيضاالمتقينأصابقدالموتطعمأنالعجيبوالثيء-02

طويلا.يدملمالغضبولكن،الفلاة
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22

23

24

25

كهانفدرعفجلب،عنهمللدفاعووقفالخطىأسرعفيهعيبلارجلالأن-

اشهتوهكذا،غضبكلدرءواسطةنفسهوجعل،البخوروكفاراتوصلواته

وخادمك.عبدكأنهأعلنأنبعدالمصية

بكلمةبل،سلاحهبقوةولا،جسمهبقدرةليسالمدمرلنعلىتغلبوهكذا-

عملهاالتيوالعهود،المغلظةوالأيمانالولاءمستخدما،الظالمينأخضعمهواحدة

.الآباءمع

الغضبوآوقفبيهنهموقف،آخرفوقواحداوتكومواالموتىسقطعندمالأنه-

.للأحياءالطريقوفتح

الأربعةالحجارةصفوفوعلى،الطويلردائهفيمتجسداكلهالعالمكانفقد-

.قدركجلالةجثصترأسهوعلىتاجهوعلى،الآباءمجدآياتنحتت

هذأكانفقد،ورعبأخوفاوامتلأوأهربوأالأشاءهذهالمدمرونرأىوعخدما-

غضبك.ليذوقواكالمحا

عشرالتاسعالإصحاح

للمصريين.رحمةأيالربئظهرلملماذا-أ

مدهشة.معاملةشعبهعاملوكيف5-

السدوميين.منأسوأكانواالمصريرن-14

.الربشعبلخدمةالرائعالمخلوقاتجميعاتفاق-18

كانفهو.النهايةحتىشفقةدونعليهمالفضبنزولاستمرفقدالكفرةأما

.يفعلونسوفماذاقبلمنيعرف

بمطاردتهم.فقامواندمواانلبثواماثم،بسرعةوأرسلوهمبالرحيللهمسمحواكيف

سخيفة،أخرىوسيلةأضافوا،الموتىقبورعلىوينوحونفيبونكانواينماإذ

.يذهوأأنإليهميتوسلونكانوابيماكهاربينطارودهمأنهموهي

ينسونوجعلهم،النهايةهذهإلىساقهمقديسنحقونكانواالذيقدرهملأن

لعذابهم.اللازمالعقابينفذواأنيستطيعواحتىقبلمنحدثتالتيالأشياء

غرلبأ.الموتمننوعأسيجدونربماولكنهم:عجيبطريقفيسحمرشعبكوإن
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التنالخاصةالاوامرلينفذوا،جديدمنتشكلتقدالمخلوقاتجميعلأنوذلك-ل!

.بأذىيمسواأندونأولادكيبقىأنوهي،إليهمصدرت

الأرضوظهرت،الماءانشطروحيث،المعسكرتظللكانتالتيالغيمةوأعني-7

حقللهموظهر،عائقأيرونالأحمرالبحرداخلفيطريقلهموبدت،الجافة

الع!نيفة.المباهلجةخلالمنأخضر

الغريبة.الباهرةمعجزاتكورأوا،بيديكعنهرافعتالذيالشعبجميعمروهكذا-8

الربأيهابحمدكيسبحونوهم،كالنعاجوقفزوا،كالخيولبسرعةساروالأنهم-9

خلصتهم.الذي

الأرضفيمؤقتايسكنونكانوابينماحدثتالتيالأشياءيذكرونيزالونلاوهم-15

نأوكيف،المواشيمنبدلأالذبابتخرجأصبحتالأرضأنوكيف،الغرلبة

السمك.منبدلاالضفادعمنجموعايلقيكانالنهر

لحمافطلبوا،اشتهوهاالتيالداجنةالطيورمنجديداجيلارأواذلكبعدولكن-11

طرلا.

إرضاؤهم.ليتموذلكالبحرمنالسلوىطيورأنتوعندها-12

،الرعودقوةبوإسطةوذلك،إنذارسالفدونالمذنبينعلىنزلالعقابولكن-13

بسلوكالغرباءيعاملونكانوالأنهملشرورهمطقأالوفاقالجزاءنالهمقدفهم

.قاسكريه

استعبدواولكنهم:يعرفوهمولمأتوهمالذينيستقبلوالمالسدوميينلأنوذلك-14

إليهم.أحس!نوأقدكانواالذينأصدقاءهم

لأنهم،إلاحترامبعضهؤلاءنحترمأنعليناذلكقوقبل،فقطذلكوليس-15

.وديغيربشكلالغرباءعاملوا

شركاءوجعلوهمبالاحتفالاتاستقبلوهمالذينكبيرةبقسوةعاملواهؤلاءلكن-16

شرائعهم.بعضفيلهم

أبوابعلىوقفواالذينلأولثكحدثكمابالعمىهؤلاءضربفقدولذلك-17

ممرعنيبحثمنهمكلوأصبح،المريعالطلامأحاطهمعندما،التقيالرجل

لبيته.يوصله
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التراتيلأنغامتتناسقكماوتناغمبتناسقنجفسهات!تغي!رعاصرالطيعةلأنوذلك-

نلاحظهاأنيمكنأصواتادائمافنسحيهاذلكومع،اللحناسمتغيرأنبعد

أحدثتها.التيالأشياءبمثاهدة

الماءفيتسبحكانتالتيوالأشياء،مائيةأشياءإلىتغيرتقدالترابيةالأشياءلأن-

.الأرضعلىتسيرالانأصبحت

التيطبيفيفقدوالماء:وفضائلهاخصاثصهامنأعظمالماءفيقوةللنارإن-

النار.تخمد

أنهامع،الفاسدةالحيةالكائناتلحمعلىيقضلماللهبفإنأخرىجهةومن-

التيالسماوياللحممنالمتجمدةالأنواعتذيبأنتستطعولم،الهاتدخلكانت

.الذوبانطبيعةلها

تستخفولمومجدتهشيءكلفيشعبكشأنعظصتقدالربأيهاأنتلأنك-

.ومكانزمانكلفيساعدتهمولكنك،بهم
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لثثفر

سيرأخبنيسوعحكمة

اللاهوتي
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:مجهولكاتببقلمتوطئة

بالاسممثلهيسوعيسمىشخصوحفيد،سيراخابنهوهذايسوعكان

بابلإلىالشعبسبيأنبعد،المتأخرةالأزمنةفيالرجلهذاعاشوهكذا،نفسه

مجدأرجلأهويشهدكمايسوعجدهوكان،الرسلجميعبعدوتقرلا(ثانيةورجع

الحكماءللرجالطالمقتضبةالقصيرةالجمليجمعلمفهو،العبرانيينبينحكمةوذا

وعبر.معرفةوكلهانفسههنالحكمةبعضألفبل،فحسبقبلهعاشواالذين

سيراخالكتاباستلمتقريباكاملأكتابهتركأنبعدالأوليسوعماتوعندما

كتابوسماهجديدمنرتبهيديهاستلمهحالماالذييسوعلابنههذاسلمهثمابنه

سماعهعندالسامعيجذبوهوجدهوإسمأبيهمنكلوإسمباسمهوعنونهالحكمة

وجملحكيمةواقوالأمثالعلىيحتويفهو،الكتابهذايدرسبأنالحكمةاسم

مرضاةابتغواالذينالرجالعنقديمةإلهيةوقصصمغزىإلىترمزوحكاياتمعقدة

والطاعودن،لشعبهالربمنحهاالتيالفوائدوأيضاوأغابصلواتوكذلك،الرب

ولمالحكيمسليمانيقلدهذ!عملهفيكانوقد،أعدائهمعلىصبثهالذيوالبلاء

أيضأ.وشهيرإنعالمانرجلانفكلاهما،والمعرفةوالعلمبالحكمشهرةمنهأقليكن

:سيراخبنليسوعالحكمةكتابتوطئة

والأنبياءالشريعةطريقعنإليناوصلتقدالقتمةالأشياءمنكثيراأنبما-

للعلمرائدةإسرائيلمنجعلواوالذين،بإحسانخطواتهماتبعواالذينوالكثيرين

بل،بأنفسهمهذافيماهرينالقرإءيصبحأنالمنتظرمنليسأنهوحيث،والحكمة

لهذا،والكتابةالكلامميادينفىيستفيدواأنيجبالتعلمفييرغبمنجميعإن

آباؤنايمبهمماوغيرهاالأنبياءوكتب،الشريعةقراءةفيتبخرعدمايسوعجديفإن

لديهمن)كلمنهيستفيدحتىوالحكمةبالعلممباشرةصلةذاشيئايكتبأنقررفقد

أتوسلدعونىلذلك،للشريعةطبقأحياتهمفي(القراءةعلىوإدمانالتعلمفيرنجة

تفسيرفيأخطائناعلىتسامحوناوأن،وانتباهبعطفهذأكتابيلقرأواأنإليكم
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باللغةملفوظةفهي،الصحيحالتفسيرتفسيرهافيجهدناالتيالعباراتبعض

الشرلعةبلفحسبالأشياءهذهوليس.أخرىلغةإلىمترجحةولكنهااالعبرية

بلغتهاتلفظعندماالمضمارهذافيكثيراتختلفلاالكتبوبقيةالأنبياءوكتببذاتها

كانعندمامصرإلىحضوريبعدعشرةالثالثةوالسنةالثامنةالسنةفيلأنه،الأصلية

علىيخويكتابأوجدتالزمنمنمدةمكثتأنوبعد،ملكاص!uergetesيورغيتز

نفسيأجشمأنالضروريمنوجدتلذلك،والمعارفالعلوممنبهالابأسكمية

ذلكإتمامفياحتراسأأوجهداأدخرلاوأن،ترجمتهفيوالتعبالمشقةبعض

بلادمنوهمالتعلميحجونالذينإلىوخصوصاأيضاللقراءهوإعداره،الكتاب

الشرلعة.حدودضمنللمعيشةمتقدماستعدادلديهمالذينمنغرلبة
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-4

-5

ل!-

-7

-8

فى-

15

12

13

14

15

15

17

18

الاولالإصحاج

.الربمصدرهاالحكمةجميع-ا

يحبونه.لمنيهبهاهو-01

ونعم.بركاتكلهاالربخشية-12

تملق.أورياءدونيكونأنيجبالربخوف-28

الأبد.إلىمعهتبقىوهيالربمصدرهاالحكمةجميعإن

قي.الأبديةوأيام،المطروقطرات،الب!حررملعدديعرفالذيذامن

البحر،وعمق،الأرضوعرض،علوالسماءيحسبأنيستطيعالذيذامن

.؟الحكمةهـدعلم

.الأزلمنذالتعقلوفهم،الأشياءجميعقبلالحكمةخلقتلقد

أبدية.أوامرهيومسالكهاوطرقها،الحكمةينبوعهيعلاهفيالربكلمةإن

.؟وعقلانيتهاهداهاعرفالذيمنأو؟ترىياالحكمةكشفتفلمن

.؟(العظيمةتجاربهافهمالذيومن؟الحكمةطرقأظهرتولمنا

عرشه.علىجالسوهوعظيحةخ!ثيةالجميعيخشاهحكيمواحدشخصهنالك

أعماله.كلعلىصئهالووأحصاهاوراهاالحكمةخلقفلقد

يخشونه.منلكلالربوهبهاوقد،موهبتهحسبكلالبشرفيموجودةوهي-

والسرور.للمتعةوتاجوسرورومجدشرفهيالربخشية-

.مديدةطويلةحياةوتعطي،والسروربالمرحمتدفقاالقلبالربخشيةتجعل-

وفاته.يوموالمحبةالعطفوسيجد،جيدةاخرتهتكنالربيخشمن-

.الأرحامفيالمخلصينمعالحكمةخلقتولقدالربمخافةالحكمةرأس-

ذرلاتهم.معكذلكتستمروسوف،الرجالمعأسساالحكمةبنتلقد-

بثمرأتها.الرجالطتملأوهيالحكمةكمالهوالربخوف-

بوجودها.الغلالمخازنوتزدادالمرغوبةبالأشياءمنازلهمتملأهي-

الربهباتمنهمااللذينوالصحةالسلاميصنعبها،الحكمةتاجالربخوف-

.الربيحبونالذينفرحفيتزيدوهي
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إلىفيسموبهايتمسكمنشأنوترفع،والفهموالمعرفةالمهارةالحكمةتمطر-91

.والاحترامالشرفحدودأقصى

الأمد.الطويلةالحياةهيوفروعها،الربخوفالحكمةأصل-02

الغضب.يزولالحكمةنحضروحيث،الذنوبيطردالربخوف-21

بهيوديسوفعليهالغضبتسلطلأن(لغضبهمسوغالغضوبللرجلليس-22

التهلكة.إلى

.والرورالفرحيواكبهذللثوبعد،الزمنمنمدةيتحملالصبورالرجل-23

حكمته.تعلنسوفكثيرينوشفاه،كلامهيكتمسوفهو-24

ذنب.الخاطنعندالتقوىولكن،الحكمةكنوزالمعرفةأمثال-25

الحكمة.يهبكسوفالذيالربأوامرعلىحافظالحكمةفيرغبتإذا-26

.الرببهيرغبمماوالحلموالإيمانةوالتربيةالحكلصةهيالربخشيةلأن-27

.مزروجبقلبإليهتأتولا:الرببخنميةثققق!ير!تكونعندما-28

تقوله.لماوانتبهالرجالأماممتملقاتكنلا-2فى

وهكذا،ولروحكلذاتكالاخقارفتجلبتسقطلئلانفسكشأنمنترفعلا-03

لخشيةبصدقتأتلملأنك،الجماعةوسطفيويرميكأسراركالربيكشف

.والخداعبالغشمفعماقلبككانبل،الرب

الثانيالإصحاح

المشاكل.الىالربعبيدينظرأنبدلا-أ

به.ثقتكوضعصبوراوكن7-

.هكذايفعلونالذينلهمالويللأنه-12

كذلك.يفعلونالربيخشونالذينلكن-15

.للإغراءنفسكأعد،الربلخدمةبنيياأقبلتإن-أ

.الاضطرإباتأوقاتتتعجلولا،واصطبر،مستقيمأقلبكاجعل-2

أيامك.اخرفيتزدادحتىولازمهعنهتبتعدولا،عليهإعتمد-3

اتضاعك.صروفعلىصبورأوكن،مشرقةبنفساقبلهانتابكمهما-4

.الخصامبنارالمقبولونالرجالويفحص،بالناريمتحنالذهبولأن-5
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-6

-7

-8

فى-

15

؟ا

13

14

15

16

17

18

عليه.وتوكل،طرلقكقوم،يعينكسوففهوبهآمن

.تسقطوالاحتىتضلواولا،رحمتهانتظروا،الربمنتخشونالذينأبها

يضيع.لنوأجركمبهإمنوا،الربمنتخشونالذينأيها

ورحمة.سرمديةوبهجة،الخيراتتأملوا،الربمنتخشونالذينأيها

أحدثبتأونجفأخزيبالربأحدوثقهل،وتبصرواالقد-لجةالأجيالنحوانظروا-

؟.فأهملدعاهالذيمنأوفهجر؟،مخافتهعلى

وقتويخلص،يغفرالذنوب،غفوررحمن،ورؤوفبالرحمةمليءالربلأن-

الضيق.

طريقين.فييسيرالذيوللمذنب،الضعيفهوللأيدي،الهيابةللقلوبويل-

حماية.بلاسيكونلذلك،يؤمنلالأنه(الضعيفالقلبلصاحبويل-

.؟الربيزوركمعندماتفعلونهسوفالذيفما،الصبرفقدتمالذينأنتملكمويل-

طرقه.سيحفظونيحبونهوالذين،كلمتهيعصوالنالربيخشونالذي-

منيرتوواحتىسينهلونيحبونهوالذين،يرضيهماالربيخشونالذينسي!نشد-

المثريعة.

ناظرله.أمامأنفسهمويذلون،قلوبهمالربمنيخشونالذينشعد-

مثلجلالتهمنللأن:الناسأيديفيولشالربأيديفينقعسوف:مائلين-

رحقه.

الثالثالإصحاج

وتشريفهم.والديهممساعدةالأولادحلى-2

.شيهكلمعرفةفينركبريما-21

يتلاشى.أنللفسادلابد-26

.الجزاءلهالإحسان-03

.تنجونيقولبماواعملوا،لوالدكماستمعوابناءالأأيها-ا

.الأولادعلىالأمسلطةوأكد(الأبناءعلىالأبشرفالربلأن-2

ذنوبه.عنيكفرأباهيشرفومن-3

.كنزاادخرمنمثلأمهيكرمالذيومثل-4
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صلاته.وستقبل،بأبنائهسيتمتعأباهيكرممن-5

.الربأطاعأمهأراحومن،مديدةبحياةسيحظىأباهيكرممن-ل!

له.سيدينبمثابةوالديههـلخدم،والدهيحترمالربيخشىمن-7

خلالهما.منالبركةبكتحلحتىوالعملبالقولوأمكأباكأكرم-8

.الأساساتتجتثالأملعنةلكن،الأولادبيوتألمس!ترسيالأببركةلأن-فى

لك.فخراليسأبيكهوانلأن،أبيكبهوانتفتخرلا-15

.للأبناءمذلةالأموهوان،أبيهفخرمنالإنسانفخرلأن-11

حيا.مادامتغضبهولا،شيخوختهفيأباكأعنبنييا-12

قوتك.تمامفيتكونعندماتزدرهولا،معهصبورأكنفهمهفيعجزولئن-13

ذاتك.لبناءالرحمةستضافالذنوبعنوعوضأ،تنسىلنللوالدالرحمةلأن-14

الدافى.المناخفيالثلجيذوبمثلماوتزولذنولكوستذوب،ضيقكيومفيوستذكر-15

.الربمنملعونأمهيغضبومن،المجدفمثللأبيهالهاجرمثل-16

يوافق.منلمحجبك،بانتباهأعمالكتابعبنييا-17

.الربمنالحظوةفتنال،عظمةازددتكلماتواضعاازدد-18

يباحالربعلمخفيلكن،بالشهرةويتصتعونرفيعةمواقعفيكثحرون-91

.للضعفاء

يمجد.وبالمتواضعين،عظيمةالربقدرةلأن-02

قدرتك.منالأعلىالأشماءعنتبحثنولا(عليكالكيلةالأشياءتطلبنلا-21

الأشياءبعينيكترىلأنلكحاجةلالأنه،بهالربأمركبماباحترامتأملبل-22

المغيبة.

أشياءعلىاطلعتلأنك:لكضروريةليستالتيالمسائلحولفضولياتكنلا-23

.الاسفهمتعدت

.الفاسدةشكوكهمحكمهموقلب،الفاسدرأيهمأضلهمكببراعددالأن-4؟

لديك.ليسمامعرفةتدعيولا:النورستطلبعينينبدون-25

فيه.سيهلكالخطريهوىوالذي،النههايةفيالشرالقاسيالقلبعاقبة-26

الشرير.الرجللدىبعضهافوقالذنوبوستتراكم،بالأسفسيهثقلالقاسيالقلب-27

فيه.تجذرتقدالشرنبتةلأن،لهدواءلاالمتكبرداء-8+
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صاغية.أذنفيالحكيمورغبة،والمثلالعبرةالعاقلقلبسيفهم-92

.الذنوبعنالإحسانويكفر،الملتهبةألاريطفئالماء-03

.ي!دهمايجديسقطوعندما،المستهقلفيذكرصنعاأح!نمن-31

الرابحالإصحاح

اليتيم.اوالفقيرازدراءعدمعلينا-أ

الحكمة.ننشدان-بل11

.الصدقإلانقولوالا،الأشياءبعضمننخجلوألا-02

بيوتنا.قيالأسودمثلنكونوألا03-

طوللا.المعوزعينيتماطلنولا،قوتهمنالفقيربنيياتحرمنلا

يأسه.حالةفيإنساناتثيرنولا،الجائعةللنفسالحزنتسببنلا

يحخاجه.ماإعطائهعنتمتنعنولا،مغضبدلبإلىالمشاكلتضيفنلا

المسكين.الإنسانعنبوجهكتشيحنولا،المحتاجتزولدترفضلا

للعنلث.فرصةلهتقدمنو،،المحصاجعننظركتصرفنلا

صنعه.الذيلدعائهسيستجيبنفسهمنبمرارةلعنكإذالأنه

العظيم.للرجلرأسكوطاطن،الجماعةحبعلىلنفسكاحصل

ووداعة.بصداقةوأحببه،للمسكينالإصغاءمنتنزعجلا

للحكم.تجلسعندماالقلبضعيفتكنولا،الظالميدمنالمظلومأنقذ

ابنمثلبذلك!كون:لأمهاتهمالزوجعنوبديلا،لهأبلالمنأببمثابةكن-

ابنها.أمتحبمماأكثروسيحبك،الأعلىللعلي

ينشدها.منكلإليهاوتضم،لأبنائهاالسرورالحكمةتعطي-

.سروراامتلأمبكراإبتغاهاومن،الحاةأحبأحبهامن-

.الربسيباركهدخلتوأينما،ب!ثدةبهاتمسكمنالمجدسيرث-

.الربأحبهأحبهاومن.القدوسالواحديعبدسوفخدمهامن-

آمنا.يسكنسوفحضرتهافيجلسومن،الأمميحكمسوفإليهاأصغىمن-

أعقابه.وسيتملكها،يرثهاسوفعل!يهانفسهإنسانأوقفماإذا-
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17

18

91

02

21

22

3؟

24

25

26

27

28

92

03

وتعذبهوخوفارعبألهوتجلب،معوجةطرقامعهتسلكسوفالبدايةفيلأنها-

بشرأئعها.وتمتحنه،بنفسهتثقحتىبنظمها

أسرارها.وتريه،وتواسيه،إليهالمستقيمالطريقتعيدثم-

.دمارهإلىوتسلمه،تهجرهسوف،أخطأماإذألكنه-

نفسك.بشأنالأمرتعلقماإذاتستحولا،الشرواحذر،فرصتكارع-

ونعمة.فخارأيجلبحياءوهناك،ذنبأيجلبحياءهناكلان-

.السقوطلكي!بإنسانلأياحتراطثتجعلنولا،نفسكضدإنسانأتحابينلا-

حكقكتخفينولا،خيرلعملفرصةهاكتكونعندماالكلامعنتتمنعنلا-

جمالها.وأبد

.اللسانبنطقوالمعرفة،الحكمةتعرفسوفبالكلاملأنه-

جهالتك.خطيئةمنواستح،الحقضدبجهالةتتكلمنلا-

النهر.تيارتغالبنولا،بخطاياكالاعترافمنتستحينلا-

مقتدرأ.شخصأتحابينولا،أحمقلرجلتتذللنلا-

أجلك.منيقاتلسوففالرب،الموتحتىالحقسبيلفيكافح-

أعمالك.عنمتوانياكسولأولا،بلسانكمتعجلاتكوننلا-

خدمك.بينمرعباولابيتكفيأسداتكوننلا-

تدفع.أنعليكعندماومقبوضة،للأخذمبسوطةيدكتجعلنلا-

الخامسالإصحاج

وقوننا.بثروتنانتبجحالاعلينا-أ

المذنب.تناللنالربرحمةأنندعيأنولا-6

بلسانين.نكونألاعلينا-9

معرفة.بدوننجيبوألا-12

حياتي+يكفيمالديتقولنولا،ثرواتكعلىتتكلنلا

قلبك.طرقفيلتسير،قوتكولاهواكتتبعنلا

.فخاركمنالربسينتقمأكيدالأنه؟أعماليفيسيراقبنيمن:تقولنولا

-376-http://kotob.has.it



-5

-6

-7

01

؟ا

II

14

13

لنأناتهبطولالربلانفيبيألمالذيهوالسوءوكم،أذنبتقدإلنيتقولنلا

أضيع.بحكم!تهيدعني

ذنب.إلىذنبأفتضيفالذنوبمنالمغفورتجاهوجلبلاتكوننلا

يأليانوالغضبالرحمةلأن،أخطائيحشودفسيغفر،عظيمةرحمته:تقولنولا

.الخطاةعلىسخطهوشحلعندهمن

الربغضبلأن:يومإلىيوممنتتهمهلولا،بالتوبةالربإلىبالتوجهتأخرنلا

.الاتقاميومفياستئصالكوسيجريأمنكفيوأنتوستخث،فجأةيأتي

الشدائد.يومفيتنفعكلنلأنها،الحرامأموالعلىيتكلقلبكتجعلنلا

وذالمذنبيفعلهماذلكلأن:دربكلفيتسيرنولا،رلحكلمعتنقلبنلا

اللسانين.

.واحداكلامكواجعل،فهمكفيثابتأكن-

مأنيأ.وجوابك،مخلصةحياتكولت!كن،بالاستماعسريعاكن-

فمك.علىيدكضعتمتلكلموإذا،الفهمامتلكتإذاجاركأحب-

.الإنسانتهلكةاللسانوفيوعاركرامةالكلامفي-

واللعنةللصالخزيلأن:لسانكيلازمالكذبتدعولاتماماتدعيألاينبغي-

اللسانين.لذيالشديدة

.كبرتأمصغرتمسألهأيةفيجاهلاتكوننلا-

السادسالإصحاج

نفسك.نيتتكبرلا-2

اختيارالصديق.أحسنبل-7

وتت.كلالحكمةاطلب-18

لبعضهم.مزعجةإنها-02

ممنعة.ثمارهالكن-28

الحكيم.الإنسانلسماعمستعدا-كن33

والعار،،السمعةسوءترثفبذلك،صديقأكنتبعدماعدواتصبحلا

.لسانانلهمذنبكلنفسههذاودنال،والتجريح
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هائج.ثورمثلقطعإلىممزقةنفسك!جعل،قلكآراءفيتستكبرنلا-2

يابسه.شجرةمثلنفسلثوتدع،ثماركوتفقدأوراقكفتأكل-3

أعدائه.قبلمنوهزواأضحوكةوتجعله،صاحبهاالشرلرةالنهفستدمر-4

.المؤانساتاللطيفاللسانوسي!زيد،الأصدقاءالعذباللسانيكنر-5

.واحدامششارأالألفمنواتخذكيرينمعسلامفيكن-6

به.بالوئوقتتسرعنولا،أولافاختبرهصديقاتخاذوددتماإذا-7

الضيهق.يومفييثبتولن،مصلحتهيومصديقهومنهاكلأن-8

مثالبك.ك!ضففيوجهد،عدواصارصديقوهناك-9

ضيهقك.وقتيستمرلنلكنه،المائدةعلىرفيقاصديقاتجدأخرىومرة-15

خدمك.علىدالةلهوقحاوسيكوننفسكمثلسيكونالرخاءيومولكن-11

ناظريك.أماممننفسهوسييب،ضدكسيكونإنحدرتماإذا-2)

أصدقائك.منحذركوخذأعدائكعننفسلثافصل-13

كنزأ.وجدهذافلوجدومن،متينحصنالصدوقالصديق-14

بثصن.يقدرلاوصلاحه،الصدوقالصديقيعدللاشىء-15

س!جدونه.الربيخشونوالذين،الحاةتريا!الصدوقالصديق-)ل!

.جارهسيكونهوكمالأنه،الصحميحةالوجههالصداقةيوجهالربيخشمن-17

مشيبك.حتىالحكمةفتجد،شبابكمنذبنيياتأدب-18

كثيرأتتعبلنلأنك:الصالحةثمارهاوانتظر،والزارعالحارثمثلعليهاأقبل-الأ

.بالحالثمارهاوستأكل،بشأنها

معها.يبقىلنالفهموفاقد:ألمتعلمينغيرعلىأصعبهاما02-

عنه.يلقيهاأنيلبثولن،كبيرةمحنةصخرةمثلفوقهستستقرفإنها-21

لكثيرين.تظهرولا،اسمهامثلالحكمةلأن72-

مشورتي.لرفضولا،بنصيحتيوخذ،إليبنييااصغ-23

سلستها.فيورقبتكقيودهافيقدمكوضع-24

بقيودها.ذرعأتضقولا،واحملها،كتفكاحن-25

.قوةمنأوتيتمابكلسبلهاواحفظاكلهبقلبكعلجهاأقبل-!62

تذهب.تدعهالاتمسكهاوعندما:إليكمعروفةفشكونواطلبابحث-27
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متعتك.إلىذللثوسيتحولا،راححهاستجدبالأخيرلأنك-28

المجد.منجاهوسلاسلهالكقولةحمايةقيودهاشكونووقتها-2لا

اللؤلؤ.منعصاووصلاتهاالذهبمنحلعةعليهالأن-03

البهجة.منإكليلاواعقدها،الشرفمنثوببمثابةالبسها-31

حكيصأ.شكونأنكذهخئهقيضعشئتوإن،تتعلمسوفنجيياشتإن-32

حكيما.ستكون،أذنكأملتوإذا:الفهمستتلقىالإصغاءأحببهتإن-33

حكيما.كانمنولازم،الشيوخحشودبينقف-34

منك.تنجوالعبرأمثلةتدعولا،ربانيحديثكللسماعمستعداكن-33

بابه.سلمترتديانقدميكواجعل،إليهفبكر،فطنارجلارأيتولئن-ل!3

يشتسوففهو:وصاياهفيدوماوتمعن،الربأوامرعلىمتركزاعقلكدع-37

حكمة.منتتمناهماويعطيكقلبك

السايعالإصحاح

الذنب.عنالابتعادإلينامرغوب-ا

التفاخر.وعن-4

الظاهر.وعن-8

1o-الصلاةفيالضعفوعن.

والنميمة.الكذبوعن-12

الصديق.تقدروكيف-18

الصالحة.والزوجة-91

.دملخاوا-02

ماشيتك.وتعهد-22

ووالديك.وأولادك-23

وكهته.والرب-31

والباكين.والمساكين-32

الشر.لحلقكفلاشرأتعمللا-أ

عنك.الظلم!عدالظالمعنابتعد-2
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.أضعافسبعةزرعتماتحصدلاحتىالإثمخطوطفيبنيياتزرعلا-3

تشرلف.مقعدالملكمنولارئاسةالربمنتلتمسلا4-

الملك.أمامبالحكمةتحفاخرولا،الربأمامالصلاحتدعلا-5

نأوخشية،الظلماستئصالعلىقادراتكونلاعندماقاضياتكونأنتبتغلا-6

استقامتك.طريقفيعثاربحجرفتلقي،القديرالشخصوقتأيفيتخاف

.الناسوسطنفسكتطرحلاحتىالمدينةأهلجمهورعداوةتثرلا-7

.العقابمنتنجولنواحدذنبباقترافلأنك،آخربذنبذنباتربطلا-8

سي!تقبل،الأعلىللعليأقدموعندما،تقاديميكثرةإلىينظرسوفإنه:تقللا-9

15

؟ا

13

14

15

16

17

18

91

25

21

22

23

24

25

26

27

تقدمتي.

.الصدقاتتقديمتهكلولا،تصليعندماالقلبضعيفتكنلا-

.ولذليعزمنهناكلأن:نفسهمرإرةساعةفيإنسانأيمنتهزألا-

صديقك.ضدنفسهالشيءتفعلولا،أخيكضدالكذبتفترلا-

صلاتك.أثناءمهذاراتكنولا،الشيوخحشدوسطالكلاممنتكثرلا-

الأعلى.العليبهاأمرالتيالحراثةولاالمتعبالعملتكرهلا-

كتنيرأ.يبطىلنالغضبأنوتذكر،المذنبينحشودبيننفسكتنظملا-

.والدودهوالنارالكافرمنإلانتقاملأن:كيرانفسكفيتواضح-

أوفير.بذهبمخلصاأخأولا(وسيلةأوثمنبأيولاصديقأتبدلنلا-

الذهب.فوقنعمتهالأن:وصالحةحكيمةكانتإنامرأتكتفارقنلا-

عليك.صادقانفسهيوقفالذيالأجيرولا،عملهفيالمجدعبدكبالشرتعاملنلا-

العتق.منتحرمهولاالصالحالعبدتحبنفسكاجعل-

لديك.فاحفظهنفعمنهلككانوإذا،بعينيكتعهده؟قطيعلديلثهل-

شبابهم.منرقابهمواحن،وجههمأولاد؟لديلثهل-

نحوهن.كثيرالبشاشةنفسكتظهرولا،بأجسامهناعتن؟بناتلديكهل-

فطن.إنسانإلىزوجهاولكن،عظيمأأمرأقضيتقدتكونوبذلك(ابنتكزوج-

خفيفة.امرأةإلىنفسلتتمنحولا،تهجرهالا؟لعقلكموإفقةزوجةلديلثهل-

أمك.أحزانتنسولا،كلهبقلبلثأباكأكرم-

بخ.لكفعلاهاالضيالأشياءعنتعوضهماأنيمكنكفكيف،منهماجئتأنكتذكر-
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26

و2

03

31

32

33

34

35

كهنته.واحترمكلهبقلبكالرباخش-

كهنته.تهجرولا،قوةمنأوتيتمابكلصانعكأحبب-

وتقدمةاالثمارباكورة:أمرتحسبمانصيبهوأعطه،الكاهنوأكرم،الرباخش-

المقدسة.الأشياءثماروأول،القديسوأضحية،الأكافواعطه،الإثمغفران

بركتك.تكملحتىللفقيريدكوابسط-

المت.تنكرولا،حيإنسانكلناظريأمامبالجميلاعترف-

المنتحبين.معوانتحبالباكينمعكن-

محبوبا.يجعلكهذالأن:المريضزيارةفيتتباطنلا-

الأبد.إلىتخطئلنوبذلك،الاخرةعملبأيقيامكلدىتذكر-

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

15

الثامنالإصحاج

معه.نتخاصمألاعليناالذي-أ

نزدريه.وألا-8

.نثيرهوالا-01

نشاكله.وألا-15

يديه.بينتسفطلاحتىمقتدررجلمعتتخاصملا

عليك.يثقللاحتىالثريمعتتنازعلا

حطبا.نارهفوقتجمعولااللسانالطليقمعتتصارعلا

أسلافك.يهينلاحتىالأدبقليلتمازحلا

العقوبة.نستحقجميعاأنناتذكربل،الذنبعنالمقلعتعيرلا

.يشيخونشوفبعضنالأن،شيخوختهفيإنسانأتهنلا

.نموتجميعاأتاتذكربل،اعدائكأكبربموتتفرحلا

منهمتتعلملأنك،عبرهمأمثألعلىنفسكعودبل،الحكيعبكلامتستخفلا

بيسر.العظماءالرجالوخدمةالأدب

الأدبتتعلمومنهم،آبائهممنتعلمواأيضالأنهم:الشيوختأديبتفوتلا

الحاجة.تتطلبحسبماجوابوإعطاء

.نارهبلهيبتحترقلاحتى،المذنبفحمتوقدلا-
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ولكلماتك.المصائدلكيقيملاحتى،الثاتموجهفيابغضباتنتصبلا-11

فقدته.أنكاحسبشيئاأقرضتهفإن،منكأقدرهومنتقرضلا-12

.الوفاءباعتباركضعكفلتطوإذا:طاقتكفوقهومنتكفللا-13

لمكانته.نظرألهسيقضونلأنهم،القاضيتحاكملا-14

تبعأسيعمللأنهةالوباللكيجلبلاحتى،المتهورمعالطريقعلىتسافرلا-15

حماقته.خلالمعهستهللثوأنت،لهوأه

ناظرلهأمامالدملأن،خليمكانفيمعهتمشولا،غاضبرجلمعت!شاجرلا-ال!

لك.معينلاحيثفيصرعكلاشيءمثل

.افورةحفظيستطيعلالأنه،الأحمقتشاورلا-17

عنه.سيصدرماتدريلالأنلث،أجنبيأمامسرلأعملالعصللا-18

.بذكاءيجزلكألاخشية،إنسانكلأمامقلبكتفتحلا-افى

التاسعالإصحاج

زوجاتنا.نعاملكيفنصحنا-أ

تديمأ.صديقأنبدلوألا،تجنبهالمرأةعلىالذيوما-3

السلطة.رجالمعمعرفةعلىنكونوألا-13

جيراننا.نعرفأنبل-14

.الرجالعقلاءمعنتحادثوأن-15

.ضدكشريرادرسأتعلمهاولا،حجركفيالتيالزوجةعلىتغرلا-ا

شؤونك.فوققدمهاتضعولا،امرأةإلىنفسكتسلملا-7

مصائدها.فيتقعأن،خشية،بعاهرةتلتقلا-3

إغراءاتها.فيتقعأنخثيةمغنيةامرأةصحبةمنتكثرلا4-

فيها.ثمينهوماضحيةتسقطلاحتىبفتاةتحدقلا5-

مراثك.تفقدلئلا،البغاياإلىنفسكتسلملا-6

.هاكالخاليةالأماكنفيتتجولولا،المدينةشوإرعفينظركتحمرحلا-7

كثيرينلأن،غرلبهأخرىبجمالتتفرسولا،الجميلةالمرأةعنعينكاصرف-8

النار.مثلالعشقيلتهبفبه،امرأةحسنأغواهم
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15

12

13

(4

15

16

17

(!

لدىعلحهاأموالكتنفقولا،ذراعيهاعلىتتكىولا،أخررجلامرأةتجالسلا

شهوتك.خلالمنالدماروتواجه،إليهاقلبكيميلأنخشيةالخمرةاحتساء

مثلالجديدفالصديق:بهيقارنأنيمكنلاالجديدلان،قديماصديقأتهجرلا-

بمتعة.تشربهاعتيقةتكونفعندما،الجديدةالخمرة

نهايته.ستكونكيفتعلملالأنك،المذنببمجدتغرلا-

.عقاببدونالقبهرإلىيذهبوالنأنهموتذكر،المنافقونبهيرتضيبماترتضلا-

،الموتخشيةبخلدكيدرفلا،القتلسلطانلديهالذيالإنسانعنبعيدأابق-

تسيرأنكتذكر،فور!حياتكيأخذأنخشية،لغلطأناحذر،منهرنوتماوإذا

المدينة.دفاعاتفوقوتمشي،المصائدبين

.الحكماءمعوتشاور،جيرانكتستطيعمابقدراختبر-

الأعلى.العليشريعةظلفيصلاتكوجميع،الحكيممعحديثكليكن-

.الربخوففيفخاركوليكن،معكويشربونيأكلونالأبرارودع-

كلامه.أجلمنللشعبالعاقلالحاكموعلى:لأعمالهمنتجةالحرفأهلعلىيثنى-

مكروهأ.سيكونبكلامهالم!سرعوالمهذار،مدينتهفيخطرالمريضاللسانصاحب-

العاشرالإصحاج

العاقل.الحاكمترتيبات-أ

.يقرهالرب-!

.والحسود،والظالم،المتكبرمتاعب-7

للمتكبر.الربفعلهالذي-ما14

التكريم.سينالالذيمن-91

يناله.لنومن-92

.جيدةأوامرالعاقلالرجلحكومةوأوامر،شبهالحكيمالقاضييؤدب-أ

خلقيكونالناسخلقيكونومثلما،أعوانهيكونالشعبقاضييكونمثلما-2

المدينة.حاكم

المدينة.تعمرالسلطةفيالعقلاءخلالمنلكن،شعبهيدمرالأحمقالملك-3

نافعا.يكونمنالمناسبالوقتفيعليهايقيموهوالذي،الرببيدالأرضسلطان-4
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الكاتب.الرجلعلىتكريمهوسيضفي،الرببيدالإنساننماء-5

الشتم.ممارسةبوساطةالبتةشيئاتضعولا،غلطةكللأجلجاركعلىتحفدلا-6

أمامهما.الظلمالمرءيقترفوبه:والإنسانالربأمامممقوتالكبرياء-7

وتحصل،والأضرار،بالظلمالتعاملبسبباخرإلىشعبمنالمملكةتنتقل-8

بالغش.الثروإت

م!لههومنلأن:الحسودالرجلمنشرأأكثرشيءلا؟والرمادالترابيتكبرلماذا-9

بأحشائه.يرمييعيشهوقفيما،للبيعسلعةنفسهيضع

.يموتوغد!الملكفيهواليومالملكوهكذ!،الطويلالمرضالطبيبيزيل-15

.والديدانوالوحوشالزواحفالميتالإنسانويرث-11

صانعه.عنق!وصدود،الربعنابتعادهيومالإنسانتكبرأول-12

الربسينزلطولذللث،رجساسيفيضالتكبرأمتلكومنالإثمبدايةالتكبرلأن-13

كليأ.دماراويدمرهم،غريبةمصائببالمتكبرين

مكانهم.المتواضعينوأقام،المتكبرينالأمراءبعروشالربأطاح-14

مكانهم.المتواضعينوغرس،المتكبرةالأممجذورالرباقتلع-15

.الأرضفيأسسهاحتىودمرها(الكفارببلدانالربأطاح-16

.الأرضوجهعلىمنذكرهموأزال،ودمرهمبعضهمأبعد-17

.ال!اءمنولدوأللذينالشديدالغضبيصغولمللبثر،ال!تكبريصنعلم-18

يرعونلاوالذين،شريفزرعيحبونهوالذين،أصيلنسلالربيخشونالذين-91

لئيم.نسلالوصاياعلىيعئدونوالذين،وضيعنسلالشريعة

يخشونه.الذيالربعينيفيوهكذا،الإخوةبينمكرمالرلي!-02

هصاوالتكبرالخشونةلكن:السلطةعلىالحصولأمامالربمنالخش!يةتمضي-21

.الخارةأسباب

.الربخشيةهوجميعامجدهم،فقيرأأم،نبيلأأم،غنياأكانسواء-22

تمجيداللائقمنوليس،الفهمامتلكالذيالفقيرالإنسانإهانةالحقمنليس-23

المذنب.الرجل

منماهذاومع،بالتكريميحظونسوفوالأقوياء،والقضاة،الرجالعظماء-24

.الربيخشىممنأعظممنهمواحد
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.يقومحينيتذمرلاالعارفوالإنسان،الأحرارسيخدمهالحكيمالعبد-25

يأسك.وقتتتفاخرولا،بعملكقيامكأثناءتتغيرلا-26

وهويتفاخرممنخيروهو،بالأشياءوفرةوالأكثرهوالأحسنيعملالذي-27

الخبز.إلىبحاجة

تستحق.مابحسبوأكرمهابالتواضعنفسئابنييامخد-28

يكرملاالذيسيكرمالذيومن؟نفسهضديأثمالذينعمليسوعأنيمك!نهمن-92

حياته.

.لغناهالغنيويكرم،لبراعتهالفقيريكرم-03

.الفقر؟معسيهانكمالغنىمعأهينومن؟الغنىمعسيكرمكم،الفقرمعيكرمالذي-31

عنتمرالحاديالإصحاح

بها.نترفعأوبنفوسنانتفاخرألاعلينا-أ

بالإجابة.نعسرعوألا-8

المساثل.منكثيرفينتورطوألا-15

.الربعندمنالأخرىالأشياءوجميعالثروة-14

بثروتك.تتبجحمز-لا

بيتك.الى)نسانكلتدخلولا-92

.الرجالعظماءبينيجلسوتجعله،الوضيعرأسترفعالحكمة-ا

الخارجي.لمظهرهإثساناتذمنولا،لجمالهإنساناتمتدحنلا-2

ءالحلوةالأشياءرأسجناهالكن،الطياراتبينصغيرةالنحلة-3

أعماللأن:التكلرلميومبنفسكوتتباهتترفعولا،ثيابمنترتديهبماتتفاخرلا-4

خفية.الناسوسطوأعمالهرأئعةالرب

قط.بذلكيأمللمواحدالتاجولبس!(الأرضعلىجلسواالملوكمنكثير-5

الاخرين.أيديإلىسلمواوالمكرمون،كثيراأهينواالمقتدرينالرجالمنكير-ل!

وبخ.ثمأولأتفهم:الحقتتبينأنقبلمنتذملا-7

حديثهم.وسطفيالناستقاطعولا:السببتسمعأنقبلتجاوبلا-8

.الخطاةمعللقضاءتجلسولا،تعنيكلامسألةفيتخاصملا9-
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فى2

03

ماوإذا،بريئاتكونلنتورطتإذالأنلث:كثيرةمسائلفيبنيياتتدخللا-

بالفرار.النجاةمنتتمكنولن،شيءعلىتحصللناشمررت

متخلفأ.ذلكمعويظل(وششعجل(وينصبيتعبإنسانهناكربما-

ومشجع،القدرةإلىويفتقر،العونإلىولحتاج،بطيءواحدهناكوبالمقابل-

ضته.منوترفعه،بالخيرالربعيناإليهتنظرذلكومع،فقرا

.بإعجابكيرونإليهينظرحتى،التعاسةمنرأسهوترفع-

.الربعندمنتأتيوالغنىوالفقر،والموتوالحياة،والشقاءالسعاده-

.عندهمنالخيرعملوطرقالحب:الربعندمنالمثريعةوفهموالمعرفة،الحكمة-

يمجدونه.الذينمعالشروسيشيخ:الخطاةمعمعأابتدأتاوالظلامالخطيئة-

الأبد.إلىالازدهارمرضاتهوتجلب،الأتقياءمعالربأعطةتبقى-

جائزته.منونصيبه،وإمساكهنصبهخلالطمنأثرىغنيرب-

يعلملاهوهذاومع،خيراتيمنالاناكلولسوف،الراحةوجدتلقد:يقولتراه-

.ويموتآخرينإلىالأشياءهذهيتركأنعليهيتوجبحيث،بهسيمرالوقتمنكم

عملك.فيوشخ،عليهوثابر،بميثاقكتمسك-

هينشيءلأنه،بجهدكوتمسك،بالربثقلكن،الخطاةأعمالمنتعجبلا-

غنيأ.فجأةالفقيريجعلأنالربنظرفي

تزدهر.بركتهفجأةويجعل،الربانيجائزةهيالربمباركة-

.؟الانمنذليستحصلجيدةأشياءوأي؟خدمتيفيليربحأي:تقللا-

بيلجحقسوفشروأي،الكثيرةالأشياءمنيكفينيماأمتللث:تقللاوثانية-

.بعد؟فيما

النعيم.ذكريردلاالبؤسيوموفي،للبؤسنسيانيكونالعيميومقي-

لطرقه.وفقاالإنسانجزإءالموتيومفيالربلدىسهلامرلأنه-

أعماله.تنكشفأنلابدالنهايةوفي،اللذاتينسىالإنسانيجعلساعةبؤس-

ببنيه.يعرفسوفالإنسانلأن:موتهقبلإنساناتغبطلا-

.كثيرةسبلاالغشاشلدىلأن:بيتكإلىإنسانكلتجلبلا-

ينهتظرمترصدومثل،قفصفىاوحفظااصطيدحجلمثلالمتكبرقلبومثل-

سقوطك.
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.اللومعليهيلقيالثاءيستحقماوكل،شرإلىالخيرويقلب،منتظرايتربصلأنه-31

.الدملفكالاثمالرجلويتربص،الفحممنركاميشتعلواحدةنارشرارةمن-32

إلىعارأبكيلحقأنخشية،الاثاميقترفلانه،الشريرالرجلمنحذركخذ-33

الأبد.

ملكك.منويطردك،المشاكللكيسببولسوف،بيتكفيالغرلباستقل-34

عشرالثانيالإصحاح

الكافر.نحوكريمأتكنلا-أ

بالشرير.ولابعدوكتثقلا-8

معروفك.علىتشكرحتى،تفعلهلمناعلم،معروفاعملتماإذا-ا

العليمنذلكفسيكون،منهيكنلمإذا،الجزاءفتجد،التقيالإنسانإلىأحسن-2

الأعلى.

لاالذيمنولا،بالشردومأمشغولهوالذيعنيصدرأنلخيريمكنلا-3

.يتصدق

المذنب.تساعدولا،التقيالرجلأعط4-

تعطهولاخبزكاحفظ:الكافرإلىالمساعدةتمدنلالكن،الشريعةيتبعلمنأحسن-5

الذيالمعروفضعفيالشسرورمنتتلقىفوقتها،عليلتبهيتقوىلاحتى،إياه

إليه.بهأحسنت

يومحتىويبقيهم،المذنبينيعاقبوسوف(الآثمينيكرهالأعلىالعليلأن-6

العظ!يم.الانتقام

المذنب.تساعدولا،التقيأعط-7

الضيق.وقتالعدويتخفىولا،الازدهاروقتالصديقيعرفلا-8

عنه.يتخلونأصدقاؤهحتىضرائهوفي،أعداؤهيحزنالإنسانسراءفي-فى

.شرورهوهكذا،يصدأالحديدمثللأنه،بعدوكتثقلا-15

وستكون،منهحذركوخذلذاتكفتنبه،مطرقاويمشي،بالتواضعيتظاهرأنهمع-11

كله.يمسحلمالصدأأنوستعلم،مجليةمراةمثللهبالن!ة
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18

إلىيجلستدعهولا،مكانكيحتل،يقلبكعندماأثهخشيةمنكتقربهلا-

تنزعجولا،كلماتيتتذكرسوفوأخيرا،مقعدكأخذعلىيعحللاحتى،يمينك

بها.

.؟مفترسةحيواناتمناقتربواحدأيعلىأو،أفعىلدغتهرأقعلىيشفقمن-

بإثمه.تلوثثماثمإلىذهبواحدعلىيشفقمنهذامثل-

يثبت.لنبالسقوطبدأتماإذالكن،برهةمعكيقفإنه-

فييوقعكأنيمكنهكيفقلبهفييتخيللكنه،شفتيهمنبحلاوةالعدويتفوه-

.بالدمحتىيرضىلنفرصةوجدإذالكنابعينيهيبكيإنه:حفرة

بالفعلهو،لكمعينأنهيتظاهرأنهومع،أولاهناكستجده،شربلتنزلإذا-

.ضدكيتآمر

وجهه.تعايرويغير،كيرةبأشياءويهص!،بيديهويصفق،رأسهيهزولسوف-

عشرالثالثالإصحاج

عليك.المتفاخراوالمعكبر،تصاحبلا-أ

والفقير.الغنيبينالفرق-21

وجهه.تعابيرالمرهقلبيغير-25

شابهه.المتكبرتغومن.بهتلطخالقبرلمسمن

بينيقرنكيفلأنه:وأغىمنكأقوىهومنتتبعنولاطاقتكفوقثقلأئحمللا

ينكسر.سوفبالآخرأحدهماضربإذالأنه؟الطينوقدرالخزفقدر

.يتضرعأنوعليهيظلموالفمير،ويتهددالخطأيقترفالغني

.يهجركسوفمعدماكنتادالكن،استخدمكلهمفيدأكنتإن

لذلك.يأسفولنمعدمايجعلكولسوف،معلثعاششيءأيلديككانإز!

إليكويتهكلم،ويؤملك،للثويبتسم،يغركسوفعندكحاجةلهكانتإذا

.؟حضرتكترلدهالذيما:لكويقولبلطف

،مراتثلاثأومرتينمالكيستنفدخىإليكلحمهبتقديميخجلكولسوف

يتخلىسوفيرأكعدماذلكوبعد:وس!خرمنكيضحكسوفالنهايةوفي

.يراكعندمارأسهويهزعند
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بجهالتلث.الأسفلنحووتنجرفتخدعأنأحذر-8

لك.دعوتهفييزيدسوفوبذلك،بذاتكابتعد،مقتدررجلقبلمندعيتماإذا-و

تنسى.لاحتىكثيرأتبتعدولا،تطردلاحتىيئبغيمماأكصرلديهنفسكتقحملا-15

بكثرةلأنه:الكثجرةبكلماتهتثقولا،للثنظيرابجعلهمحادثتهعلىتقدملا-11

.أسراركيتزعسوفلكوبابتسامته4يغريكسوفلهاتصالا

فيووضعك،إيذائكعنيورعولن،رحمةبلاكلماتكعلىينكبسوفإنه-12

السجن.

وعدما؟سقوطكشفيروعلىالمخماطروسطتسيرلأنك،الاتاهوأحسناحترز-13

نوملث.مناستيقظالأشياءهذهتسمع

لخلاصك.وادعهحياتكطوالالربأحبب-14

.جارهيحبإنسانوكلنظيرهيحبحيوانكل-15

شبيهه.الإنسانويلازمنظيرهيلازمجسدذيكل-1ل!

نج.والتقيالمذنببينماوكذلك؟والحملالذئببينيجمعالذيما-17

.؟والفقيرالثريبينسلاموأي؟والكلبالضبعبينالوفاقوجههوما-18

الفقير.الثرييل!همذلكومثل:البريةفيالأسدفريسةالوحشحمار-1فى

الفقير.الثرييزدريذللثومثل:المتواضعالمتكبريكره-02

رفاقه.يطردهبالسقوطالفقيرأخذإذالكن:رفاقهرفعهبالسقوطثريرجلبدأماإذا-21

الضفوهيجوزلابأشياءويتفوه،المعيينمنكثيرأيجدثريرجليسقطعندما-22

ويتكلم،فيوبخونهالفقيرالإنسانويزل:لهالناسيسوغهاذلكومع،بها

موضعا.لكلامهيجديكادفلابالحكمة

مقالتهولرفعون،يقولهماإلىولصغيلسانهإنسانكليمسكالغنييتكلمعندما-23

ضثرماوإذا9هذامن:يقولونالفقيرالإنسانتكلمإذالكن:السحابإلى

صرعه.فييسهمون

الاثم.فمفيشروالفقر،لهذنبلالمنجيدالثراء-24

القلبمنالملامحوطلاقه:الشرإلىأوالخيرإلىإماملامحهالإنسانقلبيغير-75

الطيص.

للعقل.متعبعملالأمثالعنوالبحث،بالخيرمفعمقلبعلىدليلالوجهطلاقة6؟-
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عشرالرابعالإصحاح

.سعيداالإنسانالحيالضميريجعل-أ

.أحداالبخلينفعلا-5

الخير.انتافعل-13

الحكمة.منباقترابهمسعداءالناسيصبح-02

.الذنوببحشودينخسولم،بلسانهينزلقلمالذيللإنسانطوبى-ا

.بالربأملهفييخفقولم،عنميرهيدنهلمالذيبورك-2

.الحسودللإنسانبالشبةالمالفائدةهيوما:بالشحيحيجمللاالثراء-3

.سواهبثروتهيتنعمولسوف،للأخرلنيختزننفسهبخسارةالماليختزنالذي-4

بخ!يراته.يتنعملاتراهألا؟يحسنأنيمكنمنإلىنفسهإلىالمسيء-5

.شرورهجزأءوهذا،نفسهيحسدالذيمنأسوأهاكليس-6

خبثه.يعلنسوفالنهايةوفي،مكرهافعله،خيرافعلوإذا-7

.الناسويحتقر،بوجههيشيحوهو،شريرةعينللحسود-8

روحه.إلىالجفافيجلبالشريروظلم،نصيبهيرضيهالاالحسودعين-9

مائدته.علىشحيحأنهمع،خبزهعلىصاحبهاالشريرعينتحسد-15

به.تليقتقادمالربإلىوقدم،استطاعتكحسبنفسكإلىبنيياأحسن-11

إليك.يبينلمالقبرميثاقوأن،الوصولبعيديكونلنالموتأنتذكر-12

وأعطه.يدكوابسط،مقدرتلثووفقموتكقبلصديقكإلىأحسن-13

.تتجاوزكصالحةرغبةمنالنصيبتدعولا،الصالحاليوممننفسكتحرملا-14

بالقرعة.سيقتسمبجهدككستهومالاخر؟أتعابكمخلفاأولست-15

القبر.فيالأطايبعلىالحصوليمكنلالأنه،نفسكوطهراوخذ،أعط-16

موتأ.شموتأنت:البدإيةمنالميثاقفيلأن،ثوبمثلقديمأولصبحيبلىجسدكل-17

يمو،وبعضها(يسقطبعضها،كثيفةشجرةعلىالخضراءالأوراقومثلصا-18

آخر.ويلد،النهايةإلىيصلواحد،والدمالجسدجيلوهكذأ

معه.سيتلاشىوصانعه،يتلاشىفاسدعملكل-91

بفهمه.المقدسةالأشياءويمنطق،بالحكمةالجيدةالأشياءيمزجالذيللإنسانطولى-02
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22

23

24

25

26

27

ا-

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

15

12

13

أسرارها.يتفهمأيضاسوف،قل!فيطرائقهايقدرالذي-

طرقها.علىإياهامنتظراواجلس،عنهاكالباحثخلفهاإمض-

أبوابها.عندإليهايستمعأيضاسوف،نوافذهامنيتطلعالذي-

جدرانها.فيوتدايضربأيضاسوف،بيتهاقربيسكنالذي-

.الخيراتفيمسكنفييسكنسوف،منهامقربةعلىخيمتهينصبالذي-

أغصانها.تحتيسكنسوف،مظلتهاتحتأولادهيجلسالذي-

يسكن.سوفوبمجدها،الحرمنيتظللسوفبها-

عشرالخامسالإصحاح

.الربيخشونالذينالحكمةتحتضن-2

عليها.الشريريحصللن-7

1 I-مثأمنا.مسؤوليةالربنحمللاانعلينا

لأنفسنا.وتركناصنعلأنه-14

يتبناها.الشريعةيعرفوالذي،الخيريصنعالربيخشىالذي

بكر.وهيتزوجتزوجةمثلوتتلقاه،أممثلتستقبلهولسوف

.للشربالحكمةماءولسعطيه،تغذيهسوفالفهمبخبز

يخفق.ولنعليهاوسيعتمد،يتزعزعولنعليهاسيقيمهو

الجمع.وسطفمهتفتحوسوف،جيرانهفوقمقامهسترفعهي

أبديأ.اسمأيرثتجعلهوسوف،السرورمنوتاجاالبهجةيجدسوفهو

يروها.لنوالجناة،يدركوهالنالاسمنالحمقى

تذكرها.يمكنهملاالكذبوأهل،الكبرلاءعنبعيدةلأنها

.الربإلىيرسلهلملأنه،المذنببفمالحمديليقلا

ينميها.سوفوالرب،بحكمةبهسيتفوهالحمدلأن-

الأشياءنقترفلاأنعليلتيتوجبلأنه:الربقبلمنعنهاإبتعاديإنلقللا-

يكرهها.التي

خاطى.إنسانإلىيحتاجلالأنه:للخطأا!رافيسببهوتقللا-

الرجس.يحبونلاالربيخشونوالذين،رج!كليبغضالرب-
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مشورته.يدفيوتركه،البدايةمنالإنسانصنعنفسههو-14

مرضية.أعمالأونفذتاوصاياهعلىبالحفاظرغبتماإذا-15

.تريدهالذينحويدكمذ:أمامكوماءناراوضعولقد-16

له،يعطىيرضيهوالذي،وموتحياةالإنسانأمام-17

.شيءكلويرى،قوتهفيجباروهواعظيمةالربحكمةلأن-18

إنسالن.كلعمليعلموهو،يخشونهالذينعلىوعيناه-91

يذنب.أنإنسانلأييرخصولم،شردرايكونأنإنسانأييأمرلموهو-02

عشرالسادسالإصحاج

فيهم.خيرلامنعلىأولادأيامتلاكعدميفضل-أ

لعددهم.لأشراراإستثناءيمكنلا-6

.عظيمانورضاهالربغضبمن-كل12

يتخفى.أنللشردريمكنلا-17

)دراكها.يمكنلاالربأعمال-02

الربانيين.غيربالأولادتسرولا،منهمفائدةلاالأولادمنبكنرةترغبلا-ا

معهم.الربخشيةتكنلمإذا،بكرتهمتجتهجلا-2

وخر،تقيغيرألفمنخيرتقياواحدالأن:كثرتهمتحترملا،بحياتهمتثقلا-3

مؤمنين.غيرأولادلكيكونأنعلىأولادبدونتموتأنلك

سريعا.تهللثالاثمعشيرةلكن،المدينةتزدهروأحدبعاقللأنه+4

.هذهمنأكثربأشي!اءأذنايوسمعت،القبيلهذامنكثيرةأشياءعينايرأت-5

الغضب.يضطرمالعاصيةالأمةوفي،النارتشتعلسوفالخطاةمجمعفي-6

حماقتهم.قوةفيسقطوأالذين،نحوالجبابرةرضاهيبدلم-7

لكبريائهم.ومقتهم،لوطفيهسكنالذيالمكانيوفرولم-8

؟.بخطاياهأهلكالذيالضلالةشعبعلىيشفقولم-9

قلوبهم.بقساوةمعااحتشدواالذينالرجالةمنألفالستمائةعلىولا-15

الرحمةلأن:عقوبةبدونينهجوأنعجبالكناالناسبينوأحدمعاندوجدولو-11

.الشقاءيصبأنوعلىيعفوأنعلىقادروهو،معهوالغضب
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لأعماله.وفقأالإنسانعلىويحكم:أيضاعذابهذلكفمثل،عظيمةرحمتهأنوبمأ-12

صبرالتقي.الربيضيعولن:أسلابهمعالمذنبيفلتلن-13

تستحقماوفقيلقىسوفإنسانكللأن:رحمةعمللكلطريقااعمل-14

أعماله.

15

16

17

18

وا

02

21

22

23

24

25

26

27

28
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03

كلفيالجبارةأعمالهتعرفولكي،يعرفهلاحتىقاسيافرعونالربجعل-

الدنيا.

.بالألماسالظلامعننورهوفصل،مخلوقلكلظاهرةرحمته-

وإنني؟الأعلىمنأحدسيتذكرنيفهلالربعننفسيأخفيسوتإننيتقللا-

لاالذيالعددهذ!مثلبيننفسيمكانةهيمالأنه:الناسمنكثيربينأتذكرلن

.؟المخلوقاتمنيحصى

سوففي!هاماوكل،والأرض،والأعماق(السماءوسماء،السماءإنانتبما-

سيزورها.عندمايتزعزع

إليها.الربينظرعندماوترتجفالأرضأسسوأيضاالجبالترتعدولسوف-

.؟طرائقهفهمعلىالقادرهوفمن:وشفهحهبذلكينفكرأنلقلبيمكنلا-

خفية.أعمالهمعظملأن:رؤيتهالإنسانيمكنلازوبعةإنها-

جميعومحاكحة،بعيدميثاقهلأنه؟تحملهميمكنهمنأو؟عدلهإعلانيمكنهمن-

النهاية.فيالأشياء

والمذنبالأحمقالإنسانويتأمل،عابثةبأشياءيفكرسوفالفهميبتغيالذي-

.بالحماقات

قلبك.فيكلصاتيودون،المعرفةوتعلم،بنيياإليئأستمع-

.والكمالبالتمامالمعرفةوأعلن،بمقدأرالعلمأظهرسوفإنني-

أجزائها.بينميزعملهاأنومنذ،مقدوربقدرالبدايةمنالربأعمالجميعصنعت-

لافهم:الأجيالجميعفيرئيسهمهيويده،أبدألخعجشأعمالهزينلقد-

أعمالهم.عنيتوقفونولا،تعبولانصبيصيبهم

.أبداكلمتهطاعةيرفضوالنوهم،الاخرأعاقمنهمأحدمنوما-

بئبرلكائه.وملأها،الأرضإلىهذابعدالربونظر-

ثانية.إليهايعودونولسوف،وجههاغطىالحيةالأشياءوسائلوبجصيع-
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عشرالسابعالإصحاح

.وجهزهالإنسانالربخلقكيف-أ

.الذنوبجميعتجنب-12

جميعأ.الأشيا.يرىالربلأن-91

حيأ.دمتمااليهالتفت-25

ثانية.أعادهوإليها،الأرضمنالإنسانالربخلق-ا

.هناكالأشياءجميععلىوسلطانا،قصيراووقتا،قيلةأياماأعطاهمهو-2

صورته.علىوجعلهم،أنفسهمفيبقوةوزودهم-3

والط!ور.البهائمعلىسلطاناوأعطاه،جسدذيكلعلىالإنسانرعبوألقى-4

السادسالمكانفيوأعطاهم،للربالخمسالعملياتاستخدامتسلمواولقدا-5

.التفكير(عنللتعبيروسيلةوهو،الكلامالسابعوفي،الفهم

.يتفهمو!لكيوالقلب،ذنينوالأ،والعينين،واللسان،الرأيوأعطاهم-6

والشر.الخيروأراهمالتفهمبمعرفةملأهمكلههذاومع-7

أعماله.عظمةيرلهمأنيمكنهحتىقلوبهمعلىعينهووضع-8

أعمالهإظهاريمكنهمحتىدوماالراثعةأعمالهتمجيدعلىالقدرةوأعطاهم-9

بتفهم.

.المقدساسمهيحصدونسوفوالنخبة-01

.الحاةشرلعةوأورثهم،المعرفةهذاجانبإلىوأعطاهم-11

أحكامه.وأراهم،مخلداميثاقامعهموعمل-12

الرائع.صوتهذانهمموسمعت،مجدهجلالةعينهمأرأت-13

.بجارهتتعلقوصيةإنسانكلوأعطى،انحرإفكلمناحترزوا:لهموقال-14

ناظريه.أماممنتختفيولن،أمامهدوماطرقهم-15

قلوبالأنفسهميصنعواأنيستطيعونولا!الشرإلىشبابهفيمسقمإنسانكل-16

الحجرلة.منبدلاجة

نصيبفهيإسرإئيلإلأ،رئيساأمةلكلأقامالأرضأمملجميعفسمتهلدى-17

.الرب

-493-http://kotob.has.it



18

وا

02

اير

2؟

23

24

25

26

27

28

92

03

32

.يهجرهلاحتىحبهنورومنحه،النظامعلىأولألهولدالذيربى-

بطرقهم.تحدقاندوماوعيناه،أمامهكالشمسأعحالهمجميعفإنولهذا-

.الربأمأمذنوبهمجميعإنبل،عنهمخف!يةالشرلرةأعمالهممنشيءمنما-

وفرهم.بليهجرهمولميتركهمفلم،أعمالهيعرفكريموالرب-

العين،حدقةفلالإنسانأفعاليحفظولسوف،معهخاتممثلالإنسانصدقه-

وبناته.أبنائهإلىالجزاءيعطيولسوف

رؤوسهم.علىويضعجزإءهم،ويجازيهمذلكبعدويقوم-

صبرهم.فقدواالذينوعزى،مرجعاالتائبينمنحولقد-

الظلم.منوأقلل،وجههأماموتضرع،خطاياكواهجرالربإلىعد-

إلىالظلاممنسيخرجكلأنه:الإثمعنوأعرض،الأعلىالعليإلىارجع-

البغض.أشدالرجسوأبغض،الصحةنور

.؟شكراوقدمعاشمنعشهموعوضا،القبرفيالأعلىالعلييحمدسوفمن-

يحمدسوفالقلبفيوالسليمالحي:يكنلموكأنه،الميتمنالشكريزول-

.الرب

قدسيته.إلىيعودونالذينعنوعفوه،ولطفهالربمولانارحمةأعظمما-

مخلدأ.ليسالإنسانابنلأن،بالناستكونأنالأشياءلكليمكنلا-

والدموالجسد:ينكسففالضياءذلكومع؟الشمسمنضياءأكرهوالذيما-

بالشر.يفكرانقد

.ورمارترابمجردسوىليسواجميعاوالناس،العلياالسماءقوةيرىإنه-

عشرالثامنالإصحاج

.الربأعمالمنالتعجبينبغي-4

.قصيرةالإنسانحياة-9

رحيم.-الرب11

مريضة.بكلماتالجيدةأعمالكتمزجلا-15

.بالعدلدومأتمسك-22

شهواتكءتتبعلا-03
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عامة.الأشياءجميعالدائمالحيخلق-ا

.سواهعادلولا،عادلوحدهالرب-7

فقد،الجميعملكولانه:إرادتهتطيعالأشاءوجميع،يدبرإحةالعالميحكم-3

الدنس.عنبعيدابينهمالمقدسةالأشياءبقوتهقسم

.؟المجيدةأعمالهإحصاءيمكنهالذيومن؟أعصالهعنيعلنحتىالقوةأعطىلمن-4

قي.مراحمهتبيانأيضايمكنهالذيومن؟جلالتهقوةتعداديمكنهمن-5

عليها،شيءزيأدةولا،منهاشيءإسقاطيمكنلاالرائعةالربلأعمالبالنسبة-6

قعرها.سبريمكنلاكما

يتحير.حينئذتخلىماوإذا،يبدأفحشئذعملاالإنسانأتمإذا-7

.؟شرههووماخيرههووما؟فائدتههيوما،الإنسانهوما-8

سنة.مائةالأكثرعلىالإنسانأيامتعداد-9

بالنسبةسنةألفوهكذا،بالرملمقارنةحصىومثل،بحرفيماءنقطةمثلإنها-15

.الآخرةلأيام

عليهم.رحمتهويصب،معهمصبورالربولهذا-11

رحم!ته.ضاعفولهذا،شريرةنهايتهمأنوأدركرأىلقد-17

فهو:المخلوقاتجحيععلىالربرحمةوتنزل،جارهنحوالإنسانرحمة-13

قطيعه.معالراعيمثلجديدمنويعيدهم،ويؤدب،يؤنب

أحكامه.بيقظةويطلبون،تأديبهيتقبلونللذينرحمته-14

شيئا.تعطيعندمامنغصةكلماتتستخدمولا،بالمنالخيرعملبنيياتمزجلا-15

عطية.منخيركلمةكذلكالحر؟الندىيخففألا-16

عليه.منعمرجلمعوكلاهما؟عطيةمنخيركلمةأوليست-17

.العيوننلتهمالحسودوعطيةابكراهيةيعيدالأحمق-18

مريضا.ستظلوإلاوتطبب،تتكلمأنقبلتعلم-افى

.الزيادةيومفيالرحمةفتجد،نفسكافحصالقفحاءقبل-02

.الذنوبوقتتوبتكوأر،تمرضأنقبلبنفسكتوأضع-21

حتىالعدالةعنتبتعدولا،المحددوقتهفيبنذركالوفاءعنيحبسكشيئأتدعلا-22

.الموت
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31

32

33

.الربيغريكمنتكنولا،الصلاةقبلنفسكهيء-

بوجهه.يثحيحعندماالانتقاموبيوم،النهايةعندسيكونالذيبالغضبفكر-

وبالحاجة.بالفقرفكرغنيأتكونوعندما:الجوعوقتتذكركفايتكتجدعندما-

.الربأمامفورأيصنعسوفشيءوكل،المساءحتىالصباحمنالوقتيتغير-

،الاقرافمنحذرأشكونالذنوبيوموفي،شيءكلفيالعاقلالخشيةترافق-

الوقت.يراعيلنالأحمقلكن

سيجدها.لمنالشكروسيقدم،متفهمإنسانكلالحكمةيعرف-

.السديدةبالأمثالويفيضون،بأنفسهمحكصاءأيضايغدونبالقولالفهمذوو-

ركباتك.عنوأبعدهانفسكاحبسبل،شهواتكتتبعلا-

لأعدائك،مضحكةتجعلكسوف/رضاهاوفقرغباتهانفسكأعطيتماإذا-

بك.سيشمتونالذين

عيها.بالإنفاقنفسكتلزمولا،المسراتبك!ثرةتتلذذلا-

منكيسكفيوليس!،الذينمنعليهاشفقبالماربمتسولأنفسكتجعللا-

عنك.وسيتحذث،لحياتكتكمنسوفبذلكلأنك:شيء

عشرالتاسعالإصحاح

.الناسعقلاءتغريانوالنساءالخمرة-2

تسمعه.ماكلتقللا-7

غضب.بدونصديقكعاتب-17

.الشرورفيحكمةتوجدلا22-

،الأشياءبصغائريباليلاوالذي:ثريايكونلنللخمرةنفسهيسلمالذيالعامل-ا

.رويدارويدايسقطسوف

الزوأنييخالطوالذي:يهوونالفهمذويالرجالتجعلسوفوالخمرةالنساء-2

وقحأ.سيكون

يستأصل.سوفالوقحوالإنسان،سيرثانهوالدودالعث-3

نفسه.بحقمذنبوالمذنب،العقلخفيفالتصديقإلىالمسارع-4

جاته.يتوجالمغرياتيقاومالذيلكن.يدانسوفبالشروريتلذذالذي-5
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منالأقلسينالالهذريكرهوالذي(شقاءبدونسجيشبلسانهيتحكمالذي-6

الشر.

.الأسوأمنتخافلنووقعها،لكقيلالذيالكلامتنقللا-7

خلواتكنلموإذا،الاخرينحياةعنتتحدثلا،عدوكأمصديقكأكانسواء-8

تكشفها.لا،الخطئةمن

يكرهك.سوفالوقتيحينوعندما،ويراقبكيسمعكسوفلأنه-9

.تفجركلنفإنهاواثقأوكن،معكتموتدعهاكلمةسمتماإذا-15

بطفل.المرأةمخاضمثلبالكلمةالأحمقيمخض-11

.إنسانطرففيانغرزكسهمالأحمقجوففيالكلمة-12

المريد.يفعللن،فعلهاوإذأ،يفعلهالمفلعله،الصديقعاتب-13

ثانية.يقولهالن،قالقدكانوإذا،يقلهالمفلعله،الصديقعاتب-14

حكاية.كلتصدقولا،تكونماكثيراالنميمةلأن:الصديقعاتب-15

.؟بكلامهيزللمالذيهوومن،قلبهمنليمسلكن،بكلامهينزلقمنهناك-16

العليلشرلعةمكانأوأبق،غاضباتكنولا،تهددهأنقبلجاركعاتب-17

الأعلى.

محبهته.الحكصةوتضمنقبلهمنالقبولنحوالأولىهوالخطوةالربمنالخوف-18

ترضيهالتيالأشياءيفعلونوالذين،الحياةعقيدةهي،الرببوصاياالمعرفة-91

.الخلودشجرةثمارسينالون

قدراتهومعرفةبالشريعةالعملالحكمةكلوفي،الربمخافةالحكمةكل-02

الكلية.

لقد،بعدفيماذلكفعلإنهثم،يرضيكماأفعللن:لمولاهعبدقالماإذا-21

.رباهالذيأغضب

منوقتأيفيحكمةليستالخطاةومشورة،حكمةليستالرمعرفة-22

.وقاتالأ

حكمة.فيحماقةمطلبوهناك،رجسنفسهبالوقتوهوشرهناك-23

علىيتعدىوهوالحكمةمنكثيرلديهمممنخيرالفهممنقليللديهالذي-24

الأعلى.العليشريعة
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،العدللإظهارينملبرجلورب،عادلغيرلكنهمحكمرهاءهناكيكونقد-25

أحكامه.يسوغعاقلرجلهناكيكونوقد

.مكرامملوءةبواطنهلكن،حزينأرأسهيرفعشريررجلهناكيكونقد-26

تشعر.لاوأنتبالشرورويفاجثك:السماعبعدموي!تظاهر،وجههملامحيغير-27

الشر.فعلفرصهيجدعندماذللثومع،توقفالزنبعنالعجزمعهوإذا-28

.تلقاهعندما،ملامحهمنعاقلواحدفهمويمكن،نظرةمنمعر!هإنسانرب-92

ك!نهه.هوماتجر،ومشيته،حدودبلاوضحكهإنسانلباس-03

العشرونالإصحاج

.والكلامالصمتحول-أ

والكسب.العطاياحول-01

.باللسانالانزلاقحول-18

.الكذبحول-24

الشرور.منأنواعحول-72

عاقل.وهو،لسانهإنسانيحفظأخرىومرة:لائقالشالتويخ

.الإيذاءمنيحفظبذنبهوالمقر:سريبشكلالغضبمنبكثيرأفضلالعتاب

الاختياريه.الخطئةتتجنببذلكفإنك،وبختإذاالندامةإظهاركأحسنما

بالعخف.الجورقضاءيقضيالذيذلكمثل،البكرالخصيشهوةتفسدمثلما

مكروها.يصبحمهذارورب:حكيصايعدساكترب

الودت.يعرفلأنهساكتورب،جوابلديهلش!لأنلسانهيحبس!إنسانرب

للوقت.وزنايقيملاوالأحمقالمهذارلكن:الفرصةيرىحتىلسانهالعاقليحبس

.يكرهسوفواتمسلط؟يمقتسوفكثيرةلكلماتالمستخدم

.خسارةإلىيتحولريحورب؟الآثمةالاشياءفيكبيرأنجاحايلقىمذنبرب

.الجزاءمضاعفةتكونعطيةورب،تربحكلنعطيةرب-

مندينة.حالةمنرأسهيرفعمتواضعورب،المجدبسببانحطاطرب-

.أضعافسبعةثمنهيدفعثم،بقليلكثيراشاررب-

.هدراتذهبالحمقىنعملكن.بكلماتهمحبوبانفسهالحكيمالرجليجعل-
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يتطلعلأنه:لحاجتهالحسودعطيةولا،تنالهاعندماتفيدكلنالأحمقمنحة-14

لواحد.كثيرةأشياءلاشلام

سوفوغدايقرضواليوم،المناديمثلفمهويفتح،كثيراويمننقليلايعطي-15

.والناسالربمنمكروههذامثلوإنسان:يطالب

والذين،الجدةلأعماليالشكرأنالولا،أصدقاءلديليسأحمقيقولط-16

عني.بشريتحدثونخبزييأكلون

هوالصحيحمايعرفلالأنه،منهسخرشهمأكثروما،بهالهازئينأكثرما-17

لديه.يستبقيبمايباليولا،ليناله

.القدومسريعسيكونالشريروسقوط،اللسانزلةولاالرصيفعلىالانزلاق-18

الححقى.أفواهفيدومأستظلوقتهاغيرفيحكابة-91

وقته.فييقولهلالأنه،الأحمقفمعنصدرإذاالحكيمالكلاميرفض-02

.ضميرهيوبخهلاراحتهوفي:محتاجأنهمعالذنبعنيمتنعمنهناك-21

جانبا.طرحوهأسخاصأبقبولهوذلك،الحياءمننفسهيدمرإنسانرب-22

.للاشيءعدوهفيجعله،حياءصديقهيعدإنسانرب-23

الجهلة.أفواهفييستمرذللثومع،الإنسانفيقبيحدنسالكذب-24

.الهلاكيرثانكليهمالكن:الكذباعتادرجلمنخيراللص-25

دوما.معهوعاره،الهوانالكذابشأن-26

.الرجالعظماءيرضيبالفهميمتلكوالذي:بكلماتهالشرفإلىالعاقلالإنسانيرقى-27

علىسيهحصلالرجالعظماءيرضيوالذي:محصولهسيزيدأرضهيفلحالذي-28

لهفواته.العفو

النقد.يستطيعفلافمهوتلجم،الحكيمعينيوالعطاياالهداياتعمي-92

.المخبوء؟والكنز،الدفينةالحكمةمنمنفعةأي-03

حكمته.يخفيالذيالإنسانمنخيرحماقتهيخفيالذي-31

دليل.بدونحياتهيسوقالذيمنخير،الربطلبفيالمحتاجصبر-32

والعشرونالحاديالإصحاح

الأفعى.منهرويكالذنبمناهرب-2
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خنيأ.يجعلهلنظلمه4-

.شيهلاالىالظالمنهاية-9

والحكعم.الأحمقبينالفرق-12

المتقدمة.لذنوبكالغفراناطلببل،مجدداذلكتفعللا؟بنيياأزنبتهل-ا

كثيرأمنهااقربتإنفإنك:الأفعىوجهمنهروبكملالذنبمناهرب-2

.الناسنفوستتلف،الأسدأنيابمثلأنيابها:لدغتك

..تندملأنيمكنلاجروحه،حدينذيسيفمعلالذنوبجميع-3

مسلوبا.المتكبربيتيصبحوبذلك:الثراءيبددإنالشروفعلالإخافة-4

سريعا.القضاءلهفيجري،الربأذنيإلىيبئالفقيرتضرع-5

قلبه.منسيتوبالربخافومن:المذنبينطريقعلىهوالتوبيخيكرهالذي-6

يعرفالفهمصاحبالرجللكن،البعدوعلىالقربعلىصروفالمتفوهالرجل-7

ينزلق.متى

لقبرهحجارةلنفسهيجمعالذيمئلالاخرلنالرجالباموالبيتهيبنيالذيمثل-8

لدفنه.

تدمرهما.نارلهبونهاي!تهما:مضاعفأجدلحبلمثلالشريرجمعمثل-9

الجح!يم.حفرةنهايتهفيلكن،بالحجارةمفروشالخطاةطرلق-15

حكمة.هوالربخوفوكما:الفهمبذلكنالالربشرلعةحفظمن-11

.مرارةتفيضحكمةوهناك،الحكيميخرتعليميمكنلا-12

الصافي.الحياةينبوعمثلومشورته:كالجابالحكمعلميفيض-13

العلممنسيئايستوعبلن،مكسورإناءمثلالأحمقمنالداخليةالأجزاءمثل-14

.عاشما

نإمالكن:إليهاوأضافوحواها،الحكمةكلمةإلىأصغىبارعارجلأكانإن-15

.ظهرهوراءفيرم!يها،ترضيهلنحتى،الفهمذيغيريحملها

العاقل.شفتيعلىستكونالنعمةلكن،الطردقعلىحململالأحمقكلام-1ل!

فيكلامهوسيتأملون(الحكيمالرجلفمفيالجماعةفيالحكمةعنسيبحثون-17

القلب.

معنى.بلاكلامملالعاقلغيرلدىوالمعرفة:مهدومكيتللأحمقالحكمة-18
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اليفى.اليدعلىوكالوثاق،الأرجلعلىالقيودمثلللحمقىالعقدة-91

قليلأ.العاقلالرجليبتسمماناررالكن،الضحكمعصوتهالأحمقيرفع-02

الأيمن.ذراعهفيسواروفل،الذهبحليةمثلالعاقلللرجلبالنسبةالمعرفة-21

منه.فعستحيالمجربالرجلأماةجارهبياإلىالأحمقفدمتسرع-22

خارجأ.فيقفالتأديبجيدأما:البيتداخلإلىالبابمنالأحمقيتطلع-23

.الهوانهذاالعاقلوششثقل،البابعندالتصنتالإنسانمنوقاحة-24

.بالميزانالفهمذويكلماتوتوزنةبالخزعبلاتالمتشدقينشفاهتتحدث-25

قلوبهم.فيالعقلاءقلوبلكن:أفواههمفيالحمقىفلوب-26

نفسه.يلعنالشيطانالفاسقيلعنعندما27-

.عاشحيثمامكروهوهو،نفسهالماميلوث-28

والعشروقالثانيالإصحاج

.الكسولالرجلحول-أ

.الحمقاهوالابنة-3

الموتى.علىالبكاءمنبدلا،الحمقىعلى-ابك11

بهم.تختلط13-لا

العاقل.الرجلقلبيتقلصلن-16

الصديق.يفقدهالذيما02_

لقذارته.يركلهواحدكل،القذرالحجرالكسولالرجليشبه-ا

.يدهينفضأخذهمنكل:الدمنزبلمثلالكسولالرجلمثل-2

لخسارته.الحمقاءالبنتوتلد:أنجبهالذيلأبيهعارالأدبالفاقدالابن-3

لوالدها.غمشرفبلاتعيشوالتي:لزوجهاميراثاتجلبالعاقلةالابنة-4

سيزرديانها.وكلاهما،وزوجهاأبيهامنلكلالعارالوقحةتجلب-5

دوماوتقويمهاالحكمةشاطلكن:النواحفيالموسيقىمثلميقاتهغيرفيالكلام-6

وقتها.في

منإنساناي!نبهالذيومثل،خزفمنإناءيجبرالذيمثلالأحمقيعلمالذيمثل-7

العميق.نومه
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ما:قال،انتهىماإزا:متناومأيكلمالذيمثلأحمقإلىحكايةيحكيالذيفل-8

.؟القضية

والديهم.حقارةيغطونسوف،بهوتمسكوا،بشرفالأولادعاشماإذا-و

الترية.إلىوالحاجةالتكبرخلالمنالهمشرفالمتكبرونالأبناءويلطخ-15

الفهم:إلىبحاجةلأنهالأححقعلىوإبك،النورفقدلأنهالميتعلىإبك-11

.الموتمنأسوأالأحمقجاةلكن:راحةفيلأنهالميتعلىقليلاوإبك

أيامجميعوالفاسقالأحمقعلىالنوحلكن،أيامسبعةالميتعلىالنوح-12

حياته.

يسببللامنهتحفظ:فهمبلاالذيإلىتذهبولا،الأحصقمعالكلامتكثرلا-3)

يغمكولنراحةفتجدفاب!تعد:بدنسهينجسكلاولكن،الاضطرابلك

جنونه.

أحمق.إلااسمههوماعليهوبناء،الرصأصمنأثقلشيءأي-4)

فهم.بلاإنسانمنحملأأسهل،الحديدمنوكمياتوالملحالرمل-15

علىالقائمالقلبكذلك:بالزلرلةالبناءفيحزمخشبعرقفكفكةيمكنلا-ال!

وقت.أيفييخافلاسديدرأي

سرفة.جدارعلىالزينةطينةمثلمتفهمتفكيرعلىالمستقرالقلب-17

الرلح:وجهفيالصموديمكنهالامرتفعمكانعلىالموضوعهالأعمدةأنكما-18

.خوفأيأمامالصموديمكنهلاتفكيرالأحمقفيالخائضالقلبكذلك

معارفه.يظهرجعلهالقلبنخسومن،الدمعأسالالعيننخسمن-91

الصداقة.قطعصديقهعئرومع؟نفرهابحجرالطيوررمىمن-02

حظوتك.إلىيعودقدفإنهتيأسلاذلكمع،صديقكنحوسيفأتشهرقد-21

كانإذاإلآ:مصالحةهاكتكونفقد،تخفلا،صديقكضدفمكفتحتإذ!-22

الأشياءهذهأجلمنلأنه،جارحةخيانةاو،سرإفشاءأو،تبهرأو،تعييرهناك

يفر.صديقكل

وقتبقوةلازمه:ازدهارهفيتبتهجقدلأنك،فقرهفيلجاركمخلصاكن-23

دومأ:مزدرىلي!المتدنيالوضعلأن:ميراثهفيمعهوريثاتكونفقد،اضطرابه

.إعجابمحطليكونأحمقالثراءولا
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.الندمالشتائمتسبقكذلك،النارقبلودخانهالأتونبخاريصعدمثلما-24

عنه.أتوأرىولن(صديقيعنالدفاعفيأخجللن-25

منه.يتحفظبذلكيسمعمنفكل،منهشرلحقنيوإذا-26

لاحتى،شفتيعلىالحكمةمنخاتماويكون،فميأمامحارسايجلسمن-27

.؟لسانيويهلكني،بسببهمافجأةأسقط

والعشرونالثالثالإصحاح

الذنب.ولطردللنعمةأصلي-أ

اليمين.استخدامعدمعلينا9-

والدينا.نتذكرأنبل-14

الثلاثة.الذنوبأنواعحول-16

.كعيرةبطرقتذنبالزانيةالزوجة-23

تدعنيولا،لمشورتهمتركنيلا،كلهالحياتيوالحاكم،والأب،الربأيها-

بهم.أسقط

ولاجهالاتيتوفرلاحتى؟الحكمةبتأديبوقلبي،بالشاطأفكاريسيأخذمن-

ذنوبيةتهمل

أعدائي،أماموسقوطىدماريحدإلىذنوبيوتتوافر،جهالاتيتتكاثرأنخشية-

الرحمة.عنبعيدةalأماالذي،بيعدويويشمت

عبدكعنأبعدبل،متعاليةنظرةتعطنيلا،حياتيورب،والأب،المولىأيها-

.المتعجرفالتفكير

.يعبدكأنيريدمندومأتحفظفأنت،والشهوهالعابثةالامالعنيأبعد-

وقح.عقلإلى،عبدكأناتسلمنيولا،عليتسعوليانالجسدوسهوةالمعدةنهمتدعلا-

بشفتيه.يؤخذلنبحفظهفالذي:الفمأدبإلىالأولادأيهااستصعوا-

بهما.سيعثرانوالمتكبربالشرورالم!تكلممنوكل:حماقتهفيالمذنبسيترك-

.القدوستسميةتألفنفسكتجعلولا:الحلفعلىفمكتعؤدلا-

يحلفالذيكذللث:زرقاءعلامةمنيخلولندومأيضربالذيالعبدومثلما-)

خطأ.بدونيكونلنالربأسموشمميدومأ
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12

13

14

15

16

i'7

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

لموإذ!:عليهوذنبهأذنبماصهاذأ:بيتهالولاءيغادرولنإثمايم!تلئالحلافالرجل-

بالنوائب.بتهوسيمتلى،بريئأيكونلن،باطلاحلفوإذا:مضاعفبذنبهيعترف

لأن،يعقوبميراثفييوجدلاأنأعطىالرب:الموتيلابسهكلامالكلاممن-

بذنوبهم.يتمرغونفلا،الأتقيهاءعنبعيدةستكونالأشيهاءهذهكل

الذنب.كلمةفهناكبالحلفالإفراطعلىفمكتعؤدلا-

وتصبح،أمامهمتنسهمالا،العظماءالرجألبينتجلسعندماوامكأباكتذكر-

ولادتك.يوموتلعن،تلدلمأنكوتتمنى،أحمقبعاداتك

حياتهءأيامطوالينصلحلنالشتيمةكلماتعلىاعتادالذيالرجل-

متوهجةنفم!:الغضبثالثصنفويجلب(الذنوبيكثرانالناسمنصنفان-

نارأ.يوقدخىنف!هبجسدالزانييكفلن:تفىحتىتنطفئلا،محرقةنارهي

.يموتحتىيقلعولن،للزانيبالنسبةحلوهوخبزكل-

محاطأنائجيرانيمن:قلبهفيقائلافرأشهعلىيتعدىالذيالإنسان-

؟الخوفإلىأناأحتاجفلم،يرانيإنسانمنوما.تسترنيوالجدرإن،بالظلام

ذنوبي.يتذكرلنالأعلىالعلي

بعشرةأكثرالربعينيأنيعلمولا،فقطالناسعيودطيخشىالإنسانهذامثل-

أكثرعلىوتطلعان،الاسطرقاتجميعفتبصران،الشمسمنإضاءةمرةالاف

سرية.جزاءلأا

جميعا.إليهمنظراكتملواأنبعدوكذلك،يخلقأنقبلشيءبكلعارفهو-

عليه.يقبضيظنلاوحيث،المدينةشوارعفييعاقبسوفالإنسانهذا-

آخر.منلهوريثأوتجلبزوجهاتتركالتيللزوجةيحدثسوفوكذللت-

أولاداوجلبت،بالزنىتدنستوثانيا،الأعلىالعليشريعةعصتأولألأنها-

اخر.رجلمن

أولادها.عنالبحثيجريحث،الجماعةإلىهذهوتحلب-

ثمارأ.تحمللنوفروعها،يتأصلوالنأولارها-

فضيحتها.تمحىولن،للعنةذكراهاوستترك-

مراعاةمنأعذبشيءولا،الربخوفمنأفضلشيءلاأنالباقونوسيعرف-

.الربوصايا
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.حياةطولقبولهوفي،عظيممجدالرباتباعإن-28

والعشروقالرابعالإصحاج

بدايتها.وتظهرنفسهاالحكمةتمدح-أ

اقامتها.مكان-4

مجدهأ.-13

.j&Lثمأ-17

وكمالها.نموها-26

شعب!ها.وسطوتفتخر،نفسهاالحكمةتمدحسوف-ا

قوته.أماموتنتصر،الأعلىالعليمجمعفيفمهاتفتحسوف-2

.الغماممثلالأرضوغطيت،الاعلىالعليفممنخرجتانا-3

.غمامعمودفيعرشيوجعلتالعاليةالأماكنفيسكنتإني-4

.الأعماققعرفيومثيت،السماءبدائرةاحطتوحديأنا-5

.ممتلكاتلي،أمةكلشعبوبين،الأرضجميعوفي،البحرموجفي-6

.؟أقيمسوفمنميراثوفي:الراحةطلبتجميعاهؤلاءمع-7

ليكن:وقال،لأرتاحعهدخ!يمةوأعطانياالأشياءجميعخالقأوصانيهكذا-8

إسرائيل.فيوميراثلث،يعقوبفيسكنك

.أزولولن،العالمقبلالبدايةمنخلقنيلقد-9

،صهيونفيترسختوهكذا،العهدخيمةفيأمامهخدمت-15

قوتي.كانتالقدسوفي!مقراالمحبوبةالمدينةفيأعطانيذلكومثل-11

.الربميراثفيهوميراثيحتى،مجيدشعبفيوتجذرت-12

.حرمونجبالفوقالسروشجرةومثللبنانفيالأرزمثلسموتلقد-13

وكشجرة،أريحافيوردةمثلوأينعت،الجديعينفينخلةمثلعلوتولقد-14

.المياهمجاريفيالدلبفلونموت،بهيحقلفيجميلةزيتون

رائحةمثلالطيبةرائحتيوانتمثرت،العطروالقندولصينيكالدارعطريفاحلقد-15

العهد.خيمةفياللبانبخورومثل،والميعةوالجزعالقنةومثل،المرأنواعأفضل

ونعمة.مجدأغصانوأغصاني،بطمشجرةمثلأغصأنيمددت-16
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17

18

91

02

21

22

23

24

25

6؟

7؟

8؟

92

03

31

32

33

34

وغنى.شرفثماروأزهاري،نعمةالمنبتةكالكرمةأنا-

ومعطاة،خالدةبذلكأنا:الطاهروالأمل(والمعرفةوالمخافةالبهيةالمجةأمأنا-

قبله.منالمسمينأولاديجميعإلى

.ثماريمنأنفسكموأشبعوا،بيالرانجونأيهاإليأقبوا-

العسل.شهدمنألذوميراثي،العسلمنأحلىذكرايلأن-

عطشانأ.سيبقىشربنيومن،جائعأسيقىسيأكلنيمن-كل

يخطئ.لنمعيعملومن،يخزىلنأطاعنيمن-

.يعقوبجمعلميراثموسىوشريعة،الأعلىالعليميثاقسفركلهاهذه-

هوالقديرالمولىلأن،عليهتعتمدعندمايسندكفهو،بالربقوياوكنتضعفلا-

اخر.منقذمنماجانبهوإلى،وحدهالرب

.الغلالأياموقتفيدجلةومثلقيشونمثلبحكمتهشيءكلملأهو-

.الحصادأيامفيالأررنومثلالفراتمثلوافراالفهميجعلهو-

.القطافأيامفيجيحونومثل،الضياءمنتظهرالصرفةعقيدةيجعلهو-

أيضا.خرالاعليهايعثرولن:تماماالمعرفةالأولالإنسانيستقصلم-

الكبير.العمقمنأعمقومشورتها،البحرمنأكبرفكرهالأن-

حديقة.فيوكقناة،نهرمنكساقيةآتيأيضاأنا-

لقدوانتبهوا:روضتيبوفرةوسأروي،حدائقيأفضلسأرويإنني:قلتلقد-

.بحرانهريوغدا،نهراساقتيصارت

الأقاصي.إلىنورهاوترسل،الصباحمثلتشععقيدةساعملهذاوفوق-

أبدأ.جيللكلوأتركها،نبوةمثلتمم!عقيدةوسأجعل-

الحكمة.يلت!مسونالذينلكلبل،فقطلىيكنلمعنائيإنانظروا-

والعشرينالخامسالإصحاج

المكروهة.هيوماالجميلةالأشياءهيما-أ

العمر.تاجهوما!كا

سعيدأ.الإنسانتجعلالتيالأشياءهيما-7

.شرلرةامرأةمنأسواشيءمنما-3،
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14
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91

02

21

22

23

،الأخوةوحدة:الناسوأمامالربأمامجميلينوأبقيتهمجضلتهمأناأشياءثلاثة

وزوجته.رجلبينالوفاقوحسنوالمصافاة،الجيرانوحب

ورجل(م!تكبرفقيررجل:حياتهموتمقتنفسيتبغضهمالرجالمنأنواعثلاثة

للفهم.فاقدزانالسنفيومتقدم،كذإبغني

شيخوختك.فيشيءأيتجدأنلككيف،شبابكفيشيئأتدخرلمإذا

.ال!ثيوخللرجالالمشورةوحسن،الشائبالشعرلذيالقضاءأطيبما

.الشرفلذويالرأيوحسنوالفهم(الشيوخللرجالالحكحةأحسنما

مجدهم.الربوخوف،الشيوختاجالتجربةكثرة

الإنسانمغبوط:لسانيبهاسينطقوالعاشرة،قلبيفيغبطتهاخصالتسعهناك

أعدائه.سقوطليرىيعيشوالذي،بأولادهيفرحالذي

يستحق.لاإنسانأيخدملمومن،لسأنهينزلقولم،عاقلةامرأةيساكنمنمغبوط

واعية.أذنفيحديثهيجعلومن،الحكمةوجدالذيمغ!بوط

.الربيخشىممنأعظمهناكليسذلكومع،الحكمةوجدمنأعظمما-

.؟مثلههومنلصلكهاوالذي:لمعانهافيشيءكلتفوقالربمح!بةأنغير-

به-الاتصالبدايةوالإيمالن:محبتهبدايةالمولىمخافة-

.المرأةشرورإلآشروروأية:القلبداءإلآ،داءأي(أعطنيا-

.الأعداءانتقامإلآانتقاموأي:يكرهوننيالذينعنالصادرالألمإلآألموأي-

.العدوغضبمنأعلىغضبولا،الأفعىرأسمنأعلىرأسيوجدلا-

.شرلرةامرأةمساكنةمنعنديأقضلوالتنينالأسدمساكنة-

مسخ.مثلمظلمةملامحهاوتجل،وجههاالمرأةشرورتغير-

.بمرارةسيتنهدسيسمعهاوعندماجيرانهبينزوجهايجل!سسوف-

عليها.المذنبحصةلتقع:قليلالمراةشرإزاءشر-كل

.الهادئللرجلاللسانالخبيثةالمرأةمثل،الشيخلقدميالرملالكثيرةالعقبةمثل-

للمتعة.ت!ضتههاولا،امرأةجمالأمامقدمكتزللا-

.اللوموتستحقالحكمةوعديمة،بالغضبمليئة،زوجهاعلىتتسلطالتيالمرأة-

التيوالمرأة:الفؤادوتجرح،القلبتقطيبوتسبب،الشجاعةتذلالشريرةالمرأة-

الركبتين.وتنهك،اليدينتضعف،الأزماتفيزوجهاتسعدلا
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جميعا.سنموتخلالهاومن،الذنوببدايةالمرأةمن-24

.الخارجفيللتسكعالحريةالشريرةللمرأةولا،مخرجاالماءتعطلا-25

،طلاقصكوأعطها،جسدكعناقطعها،تسلكأنترغبهاكماتسلكلمإذا-26

تذهب.ودعها

والعشرونالسادسالإصحاح

-2

-3

-4

-6

-7

-8

فى-

15

12

الصالحة.الزوجة-أ

.سعيداالإنسانيجعلالحسنالضمير-4

السيعة.والزوجةالجيدةالزوجةعن-13

محزنة.اشياءثلاثةحول-28

.ذنوببلاليسواالمتجولونوالباعةالتجار-92

شتضاعف.أيامهوعدد،صالحةزوجةلديهالذيالرجلمبارك

.بسلامعمرهسنييقضيوتجعله،زوجهاالصالحةالمرأةتسر

.الربيخشونالذيننصيبمنستكون،جيدنصيبالجيدةالمرأة

طوالشكون،الربتجاهجيدأقلبا،فقيراأوغنيأأكالنسواء،إنسانامت!لكإذا

مشرقا.ووجههمسروراالوقت

اجتماع،مدينةافتراء:مرعوبأناالرإبعومن،قلبىيخشاهاأشياءثلاثةهناك

.الموتمنأسوأكلهافهذه:باطلةوتهمة،مخضبطغيرحشد

الجميع.يصيبلسانوسوط،أخرىامرأةمنامرأةغيرةهووالحزنالقلبغملكن

عقربأ.كالممسكلهاوالحاوي:الخلفونحونحوالأماميهزنيرالشريرةالمرأة

عارها.تسترولن،عظيصاغضبأالخارجفيوالمتسكعةالسكيرةالمرأةتسبب

عينيها.جفونومنالمتكبرةنظرتهامنامرأةزنىمعرفةالممكنمن

مننفسهاتدنسأنخشية،مراقبتهاعلىواظبالحياءقليةابنتلثكانتإذا-

.الزائدةالحرلةخلال

عقتك.إذاتعجبولا:لهاوتنبهالوقحةعينهاراقب-

وتجلس:قربهاماءكلمنوتشرب،نبعاوجدعطشانمسافرمثلفمهاتفتح-

سهم.لكلكنانتهاوتفتح،سياجكلقرب
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عظامه.يسمنوأدبها،زوجهايبهجالزوجةلطف-13

.المؤدبالعقليوازيشيءمنوما،الربمنهبةوالمحبةالصامتةالمرأة-14

العفيفة.نفسهاتثمينيمكنولا،مضاعفةنعمةوالمؤمةالحييةالمرأة-15

بيتها.عالمفيالجدةالزوجةجمالكذلك،العلياالسماءفيتشرقالشمسمثلما-16

عمرفيالوجهجصالكذلك،المقدسالشمعدانفوقواضحاالضوءيكونمثما-17

.النضو!

معالجمميلانالقدمانكذلك:فضعتنقاعدتنعلىذهبيانعمودانيقومومثلما-16

نابض.قلب

.لغرباءقوتكتعطولا،سليمةعمركزهرةبنييااحفظ-91

بضاعتك.بجودةوثق،يذركابذره،كلهحقلكمنممرمحصولطعلىتحصلعدما-02

طيب.إنحدارفيالثهقةلديهمجث،سيعظمتتركهسوفالذيعقبكفإنوهكذا-21

لزوجها.بالنسبةالموتضدبرجالمتزوجةالمرأةلكن،المبصقةمثلالعاهرةالمرأةتعذ-22

.الربيخشىللذيالصالحةوتمنح:الشريرالرجلحصةالشردرةالمرأة-23

لزوجها.احترامالشريفةالمرأةلكن:مزدرىعارالخائنةالمرأة-24

.الربتخشىالحييالوجهصاحبةلكن،الكلبمئلالفاجرةالمرأةتعد-25

تشرفهلاالتيلكن،عاقلةبأنهالزوجهاالمشرفةالمرأةعلىالجميعقبلمنيحكم-26

الجميع.قبلمنفاجرةتعدسوفتكبرهاخلالمن

.الأعداءلطردوالسليطةالمرتفعالصوتذاتالمرأةتطلب-27

الفاقة،منيعانيالذيالحربرجل:يغضبنيوثالث،قلبيلهمايحزنأثنان-28

يهيئفالرب،الذنبإلىالاستقامةعنيرتدوواحد،يكرموالمإذاالفهموذوو

للسبهف.هذامثل

الذنب.منمتحررأالمفرقبائعيكونولن،الخطأاقترافعننفسهالتاجرلصونقلما-92

والصشرونالسابعالإصحاج

.والشراءالبيعذنوبحول-أ

دخيلتنا.عنينبنسوف7-كلامنا

.أسرارهبكشفيخسرالصديق-16
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فيها.وقعحفرةحفرمن-25

طرفه.شغمقالغ!نىطلبومن،صغيرةمسألةأجلمنكثيرونأذنب-ا

.والثراءالغبينالخطةتنشبكذلك،المتلاصقةالأحجاربينالمسماري!نشبمثلما-2

سريعا.بيتهينهدم،الربمخافةفيبيقظةبنفسهيماسكلممن-3

كلامه.فيالإنسانقذارةكذللا،مفروضهومايبقىالغربالاهزعدمثلما-4

بعقله.لإنساناويمتحن،بالأتونالخزافتختبرآنية-5

كلامه.منالإنسانقلبتفكريظهركذلك،ثمرهامنتظهرالشجرةخدمة-6

.الناستمحنفالكلام،كلامهتسمعأنقبلإنسانعلىتثزلا-7

رائع.طويلثوببمثابةوتلبسه،تدركهالعدلتبعتإذا-8

به.العاملينإلىالحقيعودذلكومثل،أشكالهاإلىالطيورتأوي-9

الإثم.لفاعليالخطاياتكمنكذلك،للفرشمةالأسديكمنومثلما-01

الممر.مثلفيتغيرالأحمقأما،بالحكمةدومامشوبالنقيحديث-11

الفهم.ذيالرجلبينمواظباكنلكن،الوقتفترقبالسفهاءبينكتإذأ-12

الذنب.ملذاتفيونشاطهم،مكروهالحمقىحديث-13

.الاذانتصمومخاصماته،الشعروقوفيسببالحلفمنيكثرالذيحديث-14

للأذنين.مؤلمةوشتائمه،للدماءسفكاتمبهرصراع-15

لنفسه.صديقايجدولن،الثقةيفقدالأسراريفشيالذي-ال!

خلفه.السيرعنتوقف،أسرارهأفشيتماإزالكن،لهمخلصاوكنصديقكأحبب-17

جيرانه.محبةفقدالذيمثل،عدوهدمرالذيمثل-!ا

يستطيعلنحيث،جارهيضيعالذيمثل،يدهمنيفلتالطيريدعالذيمثل-91

ثانية.استرراده

الفخ.مننجاظبيمثل،بعيداباتأيضالأنه،طلبهعنتوقف-02

لاالأسراريفشيالذيلكن،مصالحةالمشاتمةبعدتوفرقد،ضمادللجرحمثما-21

أمامه.أمل

يفارقه.سوفيعرفهوالذي:شرأيقترفبالعينينالغامز-22

سوفبالهايةلكن:بكلماتكإعجابهويبدي،بلطفيتكلمسوفبحضورك-23

كلامك.منوشخر،شفتيهيقلب
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يكرهه.سوفالربلان،لهكبغضيليسلكن،كثيرةأشياءأبغضتلقد-24

الماكر.تجرحسوفالمكروضربة،رأسهعلىيرميهنحوالاعلىحجرايرميالذي-23

به.اصطيدشركأنصبومن:فيهاسقطحفرةحفرمن26-

يأتي.أيمنيعلمولن،تنقلبعليهالمساوئصنعمن-27

الأسد.مثللهميكمنسوفالانتقاملكن،المتكبرينشأنوالعييرالسخرية-28

موتهم.قبلالألموسيل!همهم(بالفخسيقعون،الأتقياءبسقوطالمبتهجون-2و

المذنب.الرجلمعاوسينالهما،دنسكلاهماوالغضبالاستهزاء-03

والعشرونالثامنالإصحاح

.الانتقامضد-أ

.الخصام-8

الغضب-15

النميمة.-15

.خطاياهمتذكرأسيبقىولاشك،الربمنانتقامسيهدركهانتقممن-ا

ذنوبك.غفرتتضرعتإذاحتى،أذىمنبكألحقهمالجاركإغفر-2

.الربمنالعفوويطلب،اخرعلىحقدأإنسانيحملكيف-3

.؟لذنوبهالغفرانولطلب،شخصيامثلهإنساننحوالرحمةيظهرلاكيف-4

.؟ذنوبهعنلهالعفوسيطلبمن،بالحقدوتمسكجسدمجردهوكانإذا-5

الوصايا.علىواثبت،والموتالفساداتذكرا،العداوةعنواكفف،اخرتكتذكر-6

وأغمض،الأعلىالعليمثاقتذكرا:جاركعلىحقداتحملولاالوصاياتذكر-7

+االجهالةعنعينيك

.النزإعيضرمالغاضبلإنسانالأن:ذنوبكفتزيلالنزاععنأمسلث-8

المتسالمين.بينالجدلويثير،الأصدقاءيبلبلالمذنبالرجل-9

غناهوبحسب،غضبهيكونالإنسانقوةوبقدر:النارتضطرمالوقودبقدر-01

.الضراميزدادالنزاعشدةوبمقدار(غضبهيستشيط

.الدماءيسفكعجلةعلىوالقتال،النارتوقدعجلةعلىالخصومة-11
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16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

يخرجانوكلاهما:انطفاتعليهابصقتدهاذا:أضطرمتشرارةفينفختإذا-

فمك.من

متسالمين.كانواكتيرادقرلانهما،اللعن!ةأهلفهما:اللسانينوذاالنمامالعن-

ودمر،قولةمدناوهدم:امةإلىأمةمنوبددهم،كثيرينأفلقالنماملسان-

.العظماءبيوت

أتعابهن.منوحرمهنصالحاتنساءالنماملسانطرد-

مطمئنا.يسكنولن،الرإحةيجدلنإليهأصغىمن-

.العظامتحطماللسانضرباتلكن:الجسدعلىعلاماتالسوطضربةتترك-

.باللسانسقطواالذينبك!ثرةليس!لكن:السيفبحدسقطواكثيرون-

بوثاقه.يربطولم،نيرهيحملولم،لغضبهيتعرضولم،منهوقيلمنطوبى-

.نحاسمنقيودوقيوده،حديدمننيرنيرهلأن-

منه.خيروالقبر،شريرموتبهالموت-

بلهبه.يحترقواولن،الربيخشونالذينعلىسلطانلهيكونلن-

ي!نطفئ،ولن،بهمفيشتعل،سلطانهتحتسيقعونالربيهجرونالذين-

النمر.مثلويلتهمهم،الأسدمثلعيهموسينقض

وذهبك.فضتكواحبس،شوكمنبسيتاجممتلكاتكأحط-

لفمك.وحاجزأباباواتخذبالميزانكلامكوزن-

لك.الكامنأمامتسقطأنخشية،بهتنزلقأناحذر-

والعشرونالتاسعالإصحاح

.نفرضوأنالرحمةاظهارعلينا-أ

المدين.جحدعدمالمستدينعلىلكن4-

.المساعداثأعظ-9

كفالعه.يعقضلنالجيدالرجل-14

خطر.الاخرينسبيلفيوتتحملتتكفلان-18

الغربة.دارفيالعيشمنأفضلالوطنفيالإقامة-22

الوصايا.يحفظاليدوالقوي،جارهيقرضالرحيم-ا
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الصحيح.الأجلفيمالهجاركوسدد،حاجتهوقتفيجاركأقرض-2

إليه.بحاجةأنتالذيالشيءدومافستجد،معهصادقاوكن،كلمتكعلىحافظ-3

ساعدوهم.الذينفأتعبوا،لقطةالقرضكثيرونحسب-4

عندمالكن:مالهينالطحتىجارهأمامبصوتهويخشع،اليديقبليقبم!أنقبل-5

.الأيامصروفمنوشكا،مضجربكلامونطق،ماطلالسدادعليهيتوجب

كأنهعليهحصلماويحسب،النصفيتسلمسوفبصعوبة،انتصرماوإذا-6

سبب:بدودأعدواواتخذه،مالهسل!بهقدفيكونهذايحصللموإذا:لقطة

.الإكرامبدلبالإهانةويكافئه،والشتيمةاللعنةيجزيه

نأومخافة،الناسمعاملةسوءبسبب(الإقراضعنكثيرونأمسكولهذا-7

سبب.بغيريسلبوا

-نحوهالرحمةإظهارفيتتقأعسولا،البائسمعالصبرطويلكنهذاومع-8

.فقرهبسببخائباتعدهولا،الوصاياأجلمنالفقيرساعد-و

ويتلف.الحجريصدأ.تحتتدعهولا،وعحديقكأخيكسبيلفيمالكإفقد-15

الذهب.منأكثرمنافعلكتجلبفسوف،الأعلىالعليلوصاياوفقاكنزكأنفق-11

شر.كلمنتنقذكفلسوف:مخازنكبيوتفيالصدقاتعلىأغلق-12

.قويورمحجبارترسمنأفضل،عدوكعنكتقاتلولسوف-13

يخذله.حياءبلاالذيلكن،جارهالأمينالرجليكفل-14

أجلك.مننفسهبذلهفإنه،كفالكفيصديقكتنسلا-5!

كافله.خيراتالمذنبسيدمر-16

خطر.فيمخلصهسيتركالجميلوجاحد-17

وسببت:البحرموجمثلوهزتهم،جيدوضعفيكانوابكثيرينالكفالةأضرت-18

غرية.أممبينفتاهوا،بيوتهممنمقتدرينرجالطرد

يتحملوالذي:الكفالةتحتسيقعالربوصايايخرقالذيالشريرالرجل-91

الأقفية.تحتسيقعالربحأجلمنويلاحقهاالاخرينأعمال

نفسه.بالشيءنفسكأنتتسقطأنواحذر،استطاعتكبقدرجاركساعد-02

.العورةيستروبيت،والثياب،والخبزالماءهوللحياةالرثيسيالشيء-21

آخر.رجلبيتفيالعيشطيبمنأفضلحقيركوخفيالفقيرعيش-22
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بيتك.فيتجيراتسمعلاحتىوالكثيربالقليلإرض-23

علىتتجرألاغرياكنتوحيثما:بيتإلىبيتمنالانتقالبائسةحياةلأنها-24

فملت.فتح

تسمعسوفهذاعلىوزيادة:شكركلمةسماعدونوتحتفلتطعمولسوف-25

.مرةكلمات

أعددته.مماوأطعمني،المائدةوأعددالغريبأيهاتعالى-26

بيتي.إلىبحاجةوأناللإقامةقادمأخي:كريمشخصإلىمكانكالغريبأيهاأعط-27

.المقرضوتأنيبالبيتبشأنالانتهار:الفهمذيللإنسانمزعجانالتاليانالأمران-28

الثلاثونالإصحاج

.الأطفالتقويممفيد-أ

تدليلهم.وعدم-7

.الثروةمنخيرالصحة-14

والعمر.الصحةينقصالحزن-22

آخرته.فييسرحتىبالعصاضربهمنأكثر،ابنهأحبمن

معارفه.بينبهوافتخر،بهالسرورنال،ابنهأذبمن

أصدقائه.أمامبههـلبتهج:عدوهيحزنابنهعظم!ن

مثله.هومنخلفلأنه:خلالهمنحياسيظللكنه،سيصوتأباهأنصحي!ح

حزينا.يكونلنوفاتهوعند:بهوشمريراهحياتهفي

بالجميل.للأصدقاءومكافئا،أعدائهمنمنتقماخلفلقد

.صراخكلعندأحشاؤهوستضطرب،جراحهيضمدسوفابنهدللمن

سفيههأ.يصيرل!نفسهتركالذيوالولد:جصوحايصيريروضلمالذيالفرس

عليك.أثقللاعبتهوإذ!:روعكابنكدللتإذا

النهاية.فيبأسنانكتصرأنوخشية،يغمكأنخشيةتضاحكهلا-

حماقاته.عنالطرفتغضولا،صباهفيحريةتعطهلا-

يصلبأنخشي!ة،طفلايكونعندماأطرافهعلىوإضربه،صباهفيرقبتهاحن-

قلبك.فيللثالأسىويسبب،لكمطيعغيرويكونعنداويصير
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يخجلك.قيمايسقطأنخشية،تهذيبهفيواجتهدابنكأدب-

.جسدهفيمصابغنيمنخير،البنيةوصحيحمعافىفقير-

تحصى.لاثروةمنخيرالجسدوقوة،الذهبمنخيرالجسدبنيةوصحةالعافية-

القلب.سرورفوقسرورولا،الجسمعافيةمنخيرغنىلا-

المستمر.المرضأوالمرةالحياةمنخيرالموت-

قبر.علىموضوعةاللحوممنكمياتمثلمغلقفمعلىالمصبوبةالخيرات-

حالطهذاومل:الشمولاالأكليمكنهلالأنه؟للصنمالتقدماتفائدةهيما-

.الربيلاحقهالذي

ويتنهد.عذراءيعانقخصيمثل،ويتهدبعييهيرىإنه-

+بأفكاركنفسكتضقولا،نفسكتغملا-

أيامه.الإنسانبهجةوتطيل،الإنسانحياةالقلبسرور-

ملالحزنلأن:بعيدأعنكالأسفوانف،قلبكعنوفرج،نفسكأحبب-

منه.فائدههناكوليس،كثيرين

وقتها.قبلالشيخوخةالغمويجلب،الحياةيقصرانوالغفبالحسد-

ولحمه.بطعامهوالمبتهجالجيدالقلبيعتني-

والثلاثونالحاديالإصحاح

.بالثراءالرغبة-أ

.الخمرةشربأوا!لفيوالتطرتالاعتدال-42

.النومينفيبهوالاهتعام،الجسدالثروةأجلمنالسهريذيب-ا

.النوميذهبالشديدالمرضمثل،ينامالإنسانسهرالاهتماميدعلن-2

.الملذاتمنيشبعيرتاحوعندما،الثرواتجمعفيكبيراجهداالغنييبذل-3

.معوزأيظليتركوعندما،اليشسيلفيالفقيريجذ4-

منه.كفايتهسيجدالفساداتغومن،تسويغايجدلنالذهبأحبمن-5

سريعأ.دمارهموجاء،كعيرلندمارفيال!ببالذهبكان-6

به.يصطادأحصقوكل،لهيضحونللذينعثاركتلةالذهب-7

الذهب.وراءيسعولم،عيببغيروجدالذيللغنيطوبى-8

http://kotob.has.it



لأ-

!5

13

41

15

16

17

18

91

02

21

22

23

24

23

26

7؟

28

شعبه.بينعجائبيةأشياءصغلأنه:مباركندعوهسوفونحنهو؟من

فلميتعدلىأنقدرالذيمن.فليفتخربه؟كاملأفوجدبهامخنهوالذيمن-

.؟يصنعولم،شرأيصنعأو؟يتعد

صدقاته.عنالجماعةوستعلنثابتةخيراتهستكون-

عل!ها.اللحمأكرماتقلولا،علهاجضعاتكنفلا،حافلةمائدةعلىجلستإذ!-

ولهذا؟عينمنأسوأخلقشيءوأي:عطيمسوءهيالشريرةالعينأنتذكر-

مناسبة،كلفيتبكيفإنها

الصحن.فيتزاحمهاولا،رأتحيثماإلىيدكتمددلا-

نقطة.كلفيودقق،بنفسكجاركعلىإحكم-

.تكرهلئلاتلتهمولا(أماملثوضعمماكلرجلأتصبحعندما-

عليلث.يكرلئلاشقلقلولا،للأدبمراعاةيمسكمنأولكن-

تمتد.منأوليدكتكنلا،كثيرينبينتجلسعندما-

فراشه.علىالكظةتأخذلاهذاومثل،المؤدبالإنسانيكفيجدأالقليل-

لكن،لنفسهمالكوهو،باكراينهضفهو،المعتدلالأكلمنالسليمالنوميأتي-

.الشرهللرجلوالمغصوالهيضةالسهادألم

الراحة.علىتحصلفسوف(وتقيأ،واعتزلانهض،الأكلعلىأرغمتوإذا-

أخبرتك:كصاالأمورتجدسوفالاخيروفي(تستخفولا،بنيياإليأصغ-

.مرضبكيلحقفلا،سريعاكنأعمالكجميعوفي

.صدقشهادةبكرمهويشهد،الناسسيحتدحهبطعامهالكريم-

ستكونبحهوالشهادة،منهستتذمركلهافالمدينة،بطعامهالشحيحوضده-

يقنن.شهادة

كثيرين.دمرتالخمرةلأن،الخمرةفيبأسذ!تكنلا-

السكر.فيالمتجبرينقلوبالخمرةتمتحنوكذلك:الممهىالحديديمتحنالأتون-

لإنسانعندئذعيشواي:باعتدالشربتإذاالحياةفلجيدةللإنسانالخمرة-

مسرورين.النأستجعللأنها؟حمرةبلا

وتبعث،القلبإلىالسرورتجلبفإنها،وقتهاوفيبمقدارالخمرةشربتإذا-

النفس.فيالبهجة
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.والنزاعالخصومةمعللنفسالمرارةيسببالخمرةشربفيالإفراطلكن-92

.الجراحوتسببالقوةوتبدد:العدوانيةحىالأحمقغضبالخمرةتزيد-03

بكلامتخاطبهلا:سرورهوقتمنهتسخرولا،الخمرةمجلسفيالجارتوبخلا-31

.االشرباعلىبحثهعليهتضغطولا،تعييرفيه

والثلاثونالثانيالإصحاح

الحفل.فيرئيسأومقدمهومنواجباتحول-ا

.الربمنالخوف-14

.الاستعثمارة-18

اللطف.وطردقالغضبطريق-02

وبرلك.بنفسكإلأباحدتثقلا-23

منواحدبمثابةبينهمكنبل،بنفسكتتكبرلاألاحتفالارئيسأجعلوكإذا-ا

اجلس.ثم،كبيرااهتمامابهمواهتم،البقيهة

تنظيمكلحسنتاجأوتتسلم،معهمنفرححتىاجلس،عملكمنفراككوبعد-2

.الاحتفال

الموسيقى.تمنعولا،سليمبرأيتكلملكن،لذلكأهلوأنت،الشيخفأنتنكلم-3

وقتها.غيرفيالحكمةتظهرولا،الموسيقىأثناءكلامكتصبلا-4

ذهب.حليةفيوضعياقوتمنكفصالخ!رةحفلفيالموسيقي!ألحان-5

.لذيذةخمرةمعالموسيقىأنغاممثل،ذهبمنمصوغفيزمردمنفصمثل6-

مرتين.سثلتإذابإيجازوأجب:إليكالحاجةدعتإذاشابياتكلم-7

ذلكومعيعلمكمنكن،قليلةبكلماتالكثيرعنوعبر،قصيراكلامكدع-8

لسانه.يمسك

فيالشيوخيكونوعندما،لهممساويأنفسكتجعللاالرجالعظماءبينكنتإذا-لا

.مهذاراتكنلامكان

.الحظوةتتقدمالمحتشموقبل،الرعدقبلالبرواينطلق-15

تأخر.دونبيتكإلىوبادر،الأخيرتكنولاالمحددالوقتفيقم-11

المتكبرين.بكلامتذنبولا:لكبداماواصنع،الماضيوقتهناكخذ-12
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االجيدةبالأشياءزودكالذيصانعكباركالأشياءهذهأجلومن-

.حظوةسيجدونإليهوالمبكرون،تأديبهيقبلالربيخشىمن-

فيها.يعثرسوفالمنافقلكن:منهاسيمتلئالشريعةابتغىمن-

.مصباحمثلالعدلوسيوقدون،العدلسيجدونالربيخافونالذين-

.مبتغاهتوافقتسويغاتولخترع،الملامةالمذنبالإنسانيجانب-

يأخذهفلاكذلكليسممنوالمتكبرالغريبأما،التأمليهمللاالمشورةصأحب-

.مشورةغيرمن،بهواهعملبعدماحتى،الخوف

عملك.علىتندملاحتى،مشورةدونمنشي!ئاتعمللا-

.الحجارةبينتتعثرولا،فيهتسقطأنيمكنطريقفيتسرلا-

سهل.طريقفيواثقأتكنلا-

.أولادكمنحتىحذراوكن-

الوصايا.حفظهوهذالأن،بنفسكثقجدعملكلفي-

يخسر.لاالربعلىيتكلوالذي،الوصايايرعىبالربيؤمنالذي-

والثلاثونالثالثالإصحاج

.الربيخشىالذيسلامة-أ

والأحمق.العاقل-2

.الربمنوالمواسمالأوقات-7

.الفاخورييدفىالطينمثليديهفيالناس-08

رئيسي.بشكلنفسكمدر-18

العبيد.24-حول

الشرور.منوينجيهالربيحفظهالمحنةعندبل،الربخشيمنضرأيلقىلن-ا

العاصفة.فيالسفي!نةفمثلفيهاينافقالذيأما،الشريعةالعاقلالرجليبغضلا-+

ملهم.مثل،لهأمينةوالشريعة،بالشريعةالمتفهمالرجليثق-3

.جاوبثمالتوجيهاتبينفيماواجمع:لكالإصغاءيمكنوبذلك،كلامكاعدر-4

.الدورانخففمحورمثلوأفكاره،عربةعجلةمثلالأحمققلب-5

.ظهرهيمتطيمنكلتحتيصهل،الخيلفحلمثلالمشهزئ6-

4-افى-
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.9الشمسمنالسنةفييومكلونور،يومعلىيوميفضللماذا-7

.؟والأعيادالمواسمغيرالذيوهو:تميزتالربعلمبوساطة-8

عادية.أيامابعضهاجعل،وقدسها،عاليةأيامأجعلهابعضها-و

.الأرضمنآدموخلق،ترابمنالناسوكل-15

دروبهم.بينوخالف،بينهمالربميزعلمهبواسع-11

لعنهمنومنهم،قربهوأجلسهقدسهمنومنهم،ورفعهباركهمنفممنهم-12

مقامه.منونكسهوخفضه

يدفيالإنسانكذلك:هواهحسبولصيغهالخزافيدفيالطينيكونكما-13

يرضيه.ماأفضلحسبيجعلهفهو،صانعه

المذنب،بمواجهةالتقيوكذلك:الموتبمواجهةوالحياة،الشربمواجهةالخيرأقم-14

ال!تقي.بمواجهةوالمذنب

الآخر.بمواجهةالواحد،اثنيناثنينتجدها،العليأعمالفيتأملوهكذا-15

وربحت:العنبقطافيوراءيلتقطالذيمثلوكنت،الجصيعاخراشيقظتأنا-16

العنب.قطفالذيمثلخمريمعصرةوملأت،الرببركةبوساطة

التعليم.يتمسونالذيجميعأجلمنبل،وحديلييكنلمجهديأنكيفانظر-17

الجماعة.حكاميابآذانكمإليئوأصغوا،الشعبعظماءياإليئاستمعوا-18

تعطولا،صديقكأوأخاكأو،امرأتكأوابنكحياتكفيعليكتسلطلا-)فى

بها.إليهفتضرع،تندمأنخشية:أموالكلآخر

البث!ر.منأحدإلىنفسفيكومادامحييتمانفسكتسلملا-02

بنيك.أيديإلىأنتتنظرأنمنمنلثبنوكيطلبأنخيرلأنه-21

شرفك.فيعيباتجعلولا،تقدمهالنفسكاحفظأعمالكجميعفي-22

ميراثك.قسم،الموتيحضركوحين،حماتكأيامانقضاءعند-23

للعبد.والعملوالتأديبوالخبز،للحماروالحصلوالعصاالعلف-24

العتق.يلتمسسوف،كسولأتركهإذالكن:الراحةستجدبالعملعبدكشغلتإذأ-75

الشرلر.للعبدوالشقاءالعذيبوهكذا:الرقبةيحميانوالطوقالنير-ل!2

الشرور.منكثير!يعلمفالكسل،يكسللاحتىالعملعلى27-اقسره

الثقيلة.القيودمنالمزيدعلميهضعيطعلموإذا،بهيليقحسبماالعملألزمه28-
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تمييز.بدونشيئأتصنعولا،جسدذيأيعقابفيتفرطلالكن-92

.بالمالشرلتهفإنكنفسكمثلعندكفليكنعدلككانإذا-03

عامتهإذاةلنفسكاحتياجكإليهتخاجفإنك:أ!مثلفعاملهعبدلككانإذا-31

.؟تطلبهطرلقأيففي،عندكمنأبقوإذا،أبقبخبث

والثلاثونالرابعالإصحاج

ا-

-2

-3

-4

-5

ث!-

-7

-8

لا-

15

17

13

14

15

16

17

.لأحلاما-أ

.الربيخشونالذينومباركةحمد-13

.البريءالفقيروصلوات،الشيخأعطيات-18

الحمقى.بهايطيروالأحلام:وزيفعبثهيالفهممنفارغلإنسانالامال

الرلح.وراءوالساعي،الظلعلىالقابمقمثلالأحلاميقدرالذيمثل

اخر.بوجهوجهتشبيهمثل،اخربشيءشيءتشب!يههيالأحلامرؤيا

الزائف.الشيءمنيأتيأنيمكنصدقوأيتطهر؟أنيمكنماذابالنجس

الماخض.المرآةقلبخيالاتمثل،لخيلوالقلب:باطلةوالأحلاموالتطرالرافة

إليها.قلبكتوجهفلا،لكزيارةفيالأعلىالعليعندمنهذهترسللمإن

فيها.ثقتهموضعوالأنهمسقطواوقد،الناسمنكثيراأضلتالاحلامأنذلك

.الصاد!للفمبالنسبةكمالوالحكمة:أكاذيببدونكاملةالشريعة

بعقل.يحدثالكثيرةالخبرةوصاحب،كثيرةأشياءيعلمكثيرأسافرالذيالرجل

بالحكمة.فملىءكثيراسافرالذيأما:قليلايعلمخبرةبدودطالذي-

عنه.أعبرأنأستطغمماأكثروأفهم،كثيرةأشياءأرىأرتحلعندما-

.الأشياءهذهبسببنجوتذلكومع:الموتدرجةإلىخاطرتماوغالبا-

يخلصهم.سوففيهرجاءهملأن،الربيخشونالذينروحتحياسوف-

أمله.لأنه،خائفايكونولنيخشىلنالربخشيمن-

في.قوتههوومن؟يتطلعهومنفإلى:الربيخشىالذيلروحطوبى-

منودفاع،قويةوعصدة،قديرمجيرفهو،يحبونهنحوالذينالربعينيلأن-

.السقوطعندوعون،العضارمنوحفظ،الهجيروقتال!ثمسمنوغطاء،الحر

والمباركة.،وأحياة،الصحةويمنح،العينينوينير،الروحيرفعهو-
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51

الناسوتقاديم،مضحكةهيالخطأطريقعنعليهاالحصولتمبأشياءالمضحي-

مقبولة.ليستالظالمين

أضاحيهم.بكثرةذنولهميغفرولن،الأشرارتقاديمعنراضيأالأعلىالعلييكونلن-

.والدهعينيأمامالابنيذبحالذيمثل،الفقيرمالمنذبيحةقدممن-

.دماءسافكهوفإنماعنهمأمسكهفمن،حياتهمالمعوزينخبز-

.دمسافلثهوالأجيرأجرةيمسكومن،يقتلهجارهمعاشيختطفالذي-

.؟جهدهمامنينتفعانماذا،يهدموآخريبنيواحدعندما-

.،الربيصغيسوفمنصوتإلى،يلعنواخريصليواحدعندما-

.،غسلهنفعهماذا،ثانيةلمسهثم،ميتجسدلمسمناغتسل-من

الشيءوفعل،اقترافهاعاودثم،ذنوبهأجلمنصامإنسانمعالأمركذلك-

.؟توإضعهنفعهالذيماأو؟لصلواتهسيستجيبمن:نفسه

والثلاثونالخامسالإصحاح

.الربترضيالتضحية-أ

روحه.فيوالمتواضع،والأرملة،اليعيمصلوات-14

الرحمة.02-قبول

.سلامتقاديمقدمالوصايارعىومن:كافيةتقدماتقدمالشريعةحفظمن

الحمد.ذبيحهذبحفقدتصدقومن،بالشكروفىفقدالمحتازالدقيققدممن

الإثم.عنالرجوعفيوتكفيرالذنوب،للربمرضاةالشرعنالإقلاعفي

.الربأمامفارغاتظهرلن

الوصايا.بسبب،جميعأالأشياءهذهتفعل

الأعلى.العليأمامطيبةورائحتها،دسماالمذبحتجعلالتقيتقدمة

شسى.لنوذكراها،مقبولةالمستقيمالرجلذبيحة

يديك.بواكيرتبددولا،عينقرةعنالربمجذ

.بسرورعشوركوكرس،الوجهمتهللكن

.مسرورةبعينأعطنلتوحسبما،لكلإغنائهوفقا،الاعلىالعلياعط-

.أضعافسبعةفيكافئك،مكافىالربلأن-
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ذبيحةعلىتعتمدولا:يقبلهالنالربلأن(فاسدةأعطياتبتقديمتفكرلا-

.لإنسانمحاباةلديهوليس!ديانالربلأن،أثيمة

.المظلوملدعاءسيستجيببل4الفقيرضدإنسانأييحابيلنهو-

شكواها.تسكبعدماالأرملةولا،المتضرعاليتيميهمللن-

.السقوطلهاسببالذيضدصراخهاليسأو،خديهاعلىتنحدرالأرملةدموعألست-

.الغيومإلىصلاتهوستصل،بحظوةقبولهسيتمالربيعبدالذي-

حتىيبرحولن،تقتربحتىبالراحةيشعرولن:الغيومالمتواضعصلاةتخرق-

.القضاءوينفذ،بعدلالحكمالأعلىالعلييتولى

رححة،الذينصلبيحطمحتى،نحوهمأناتهيطلولنيبطىلنالربلأن-

الظالم.صولجأنولحطم،المتجبرينالقومويمحو،الكفارمنوينتقم،لديهم

حسبعلىبأعمالهمالبشرويجزي،أفعالهحسبعلىإنسانكليكافنحتى-

برحم!ته.يبتهجونويجعلهمعنهمويفرج،لشعبهالقضاءيجريحتى،نياتهم

.الجفافوقتفيالمطرسحابمثل،الضيقوقتفيموائصةالرحمة-

والثلاثونالسادسالإصحاج

أعدائها.ضدالكنيسةدعاء-أ

خبيث.ومخرجيدقلب-18

الصالحة.الزوجة-21

إلينا:وانظر،الجميعإلهياالربأيهاارحمنا

اتباعك.تلتمسلمالتيالأممجميععلىرعبكوألق

قوتك.يعرفونودعهم،الغريبةالأممضديدكارفع

أماما.فيهمعظمتكفلتظهرهكذا:أمامهمقداسمتك!اظهرتكما

.الربأيها،إلأانتإلهلاأنه،عرفناككمايعرفونكودعهم

وذراعك،يدكمجذ:يعجبونالاخرينالغرباءإجعل،جديدةآياتأرهم

الرائعة.أعحالكإظهاريمكنهاحتى،الأيمن

العدو.وحطمالخصومدمر:سخطكوصب،غضبنأثر

الرأئعة.عمالكأعنيعلنونودعهم،الميثاقوازكر،قصيراالوقتاجعل
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.الهلاكشعبكظلأموليلق،الناجيالغضبنارلتأكل-9

سوانا.أحديوجدلايقولونالذين،الكفارحكامرؤوسدفر-01

البداية.منكانكما،لكميراثاواتخذهم،يعقوبأسباطكلاجمع-11

.بكركمنزلةأنزلئهالذيوإسرائيل،باسمكدعيالذيالشعبالربأيهاارحم-12

راحتك.مكان،المقدسةمدينتك،بالقدسرحيماكن-13

.بمجدكوشبلث،المحكيةغيربإلهاماتكصهيوناملأ-14

باسمك.اليالنبواتوارفع،البدءمنذخلقكهمللذيناشهد-15

أنبيائك.صدقوليتين،الثوابيتظرونكالذينأعط-1ل!

جمغيعلمح!ى،لشعب!كهرونتبريكوفق،عبيدكلدعاءربيااستجب-17

الدائم.الإله،الربأنتأنكالأرضسكان

.يخرهمنأطبهوماالطعاممنلكن،طعامكلالمعدةتتناول-18

الزائفة.الأقوالالفهمالقلبيكشفكذلك:الأطعمةأنواعبينيميزالحلقمثلما-91

يكافئه.الخبرةكثيرالرجللكن:الغمالخبيثالقلبيسبب-02

غيرها.علىتفضلمنالناتفيلكن،كانرجلأيالمرأةتتزوج-21

أكثر.شيئأالرجليحبولا،الوجهيبهجالمرأةجمال-22

البشر.كسائرليسانذاكفزوجها،ووداعةوحلملطفلسانهافيكانإذا-3+

إليه.يستريحوعمود،نفسهمثلوعون،تملكبدايةلهفهي،زوجةحازمن-24

.وينوحونزولأصعودأسيتوهزوجةلديهلشوالذي:الأملاكتسلبسياجلاحيث-25

منأوهكذافيمدينةإلىمديةمنيزلق،الصرفةحسن،لصأيأمنالذيمن-16

.؟الليلأخذهحيثفيأوي،بيتلديهلي!سبرجلايثقالذي

لثلاصثونواالسابعالإصحاج

.والنصحاءالأصدقاءنعرفكيف-أ

المباركة.لهتجلبالتقيالرجلوحكمةتدبرحسن-12

رغباتك.تنقيةتعلم-27

بالاسم.صديقهوصديقهاكلكن:أيضاصديقهأناصديقكليقول-ا

نج.عدوإلىورفيقصديقيتحولعندماالموتحتىالغميورثألا-2
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.؟بالخداعالأرضغطيتحتىأتيتأينمنالشرلرالوهمأيها-3

.عدوالهيصبحالضراءوقتفيلكن،السرأءفيصديقهمعيتنعمسوفصديقرب4-

العدو.ضدالترسويحمل،بطنهأجلمنصديقهيعينصاحبرب-5

موسر.وأنتتنسهولا،عملكفيصديقكتنسلا-؟

أنفهم.لصالحيشيرونبعضهمهناكلكن،مشورةيبديمستشاركل-7

نفسه،لصالحسيشيرلأنه،لديهالذيماأولأواعرف،الم!شارمنحذركخذ-8

عليك.شيءكليرميأنخشيةوذلك

بك.سيحلماذاليرقبالاخرالجانبفييقفثم،حسنس!يل:لكويقول-و

IC-يحسدكالذيعنرأيكوأخف:بلثيرتابوإحدأتششرلا.

فيالتاجرولا،الحربمسائلفيالجبانولا،منهتغارعمنامرأةتستثرولا-11

فيالجافيولا،المعروفشكرفيالحاسدولا،الشراءفيالمبتاعولا،التجارة

إنهاءفيعاملمدةالمستأجرالأجيرولا،العصلمنشيءفيالكسلانولا،الرحمة

منمسألةأيةفيهؤلاءإلىتستمعولا:العملكثرةفيالبطالولا،الشغل

.المشورةمسائل

معتوافقونفسه،الربوصاياحفظعلضتهالذي،التقيالرجلمعدوماكنبل-12

.سوءأصابكإذامعكويحزن،نفسك

مه.أنصحمشيرللثليسفإن:قلبكموقفمعمشورتكواعقد-13

مرتفع.برجمنيرقبودأرقباءسبعةمنأكثربالحقتخبرقدالرجلنفسلأن-14

المستقيم.الطريقفيبالحقليهديكالعليإلىتضرعكلههذاوفوق-15

عمل.كلقبلوالرأي،مخاطرةكلأماميسيرالعقلح-16

القلب.تغيرعلىعلامةالوجهملامح-17

كلفيعليهموالمتسلط:والموتوالحياة،والشرالخير:تظهرأشياءسماتأربع-18

.اللسانهوحين

لنفسه.مفيدغيرفهوذلكومع،كثيرينويعلمعقلزوهومنالناسمن-91

.طعامكلفييحرمولسوف:مكروهوكلامه،كلماتهفيالحكمةيظهرمنهاك-02

الحكمة.منمحرومأنهبسبب،الربعندمنالنعمةيؤتلملأنه-21

فمه.فيصالحةالفهموثمار،لنفسهحيهمواخر-22

http://kotob.has.it



دوما.صالحةفهمهوثمار،شعبهالحكيمالرجليوجه-23

.سعيدايعذهيراهمنوكل،بالبركةالحكيمالرجلسيمتلى-24

تعدأدها.يمكنلاإسرائيلأياملكن:تعدأدهايمكنإنسانحياةأيامعدد-73

.خالدااسمهوسيكون،شعبهبينمجداالعاقلالرجلسيرث-26

إليه.تسلمهاولا،لهابالش!بةشرهوماوانظر،حياتكفينفسكاختبر:بنييا-27

.شيءكلفينفسكلتسرولا،إنسانلكلنافعةالأشاءكلليس!-28

.الطعاملدىجشعاتكنولا،لذةكلإلىتشرهلا92-

المغص.إلىيبلغوالشره،المرضتجلبالأكلكثرةلأن-03

حياته.فيطيلالقنوعأما،الشرهمنهلكواكثيرون-31

والثلاثونالثامنالإصحاج

.ولماذا،الطبيبأكرم-أ

وتندبه.الميتتبكي-كيف16

معأ.استخدامهمامع:المجرفينوأشغال،المتعلمالرجلحكمة-24

خلقه.الربلأن:فوائدهلأجليستحقهاالتيكرامهالطبيبأعط-

المللث.جوائزوسيتسلم،الأعلىالعليعندمناتالطبلأن-

.العظصاءبأعينالإعجابوسيال:رأسهتعليالطبيببراعة-

يكرهها.لنالفطنوالرجل،الأرضمنالأدويةالربخلق-

فضائله.معرفةيمكنحتى،(بعود)شعذباالماءيتحولألم-

أعماله.عجائبفييمجدحتىالبراعةالناصوأعطى-

أوجاعهم.ويزيلالناسيشفيهذابمثل-

.الأرضعلىالسلاميحلالربومن،لهانهايةلاوصنعته،تركيباتهالعطاريصنعمنها-

يشفيك.فهوللربصلبل:مرضكفيمهملأتكنلابني-يا

.ألاثامجميعمنقلبكوطهر،صحيحبشكليديكوابسط،ذنوبكعنأقلع-ا

بكائن.لستكأنكالتقدمةواستسمن،رفيعاودقيقأ،ذكيةرائحةقرب-ا

فرمى،مركىإلىذلكفث!كوا،مالحهاءإلىعطضىوهمالإصرائيليونوصلالخروجحكايةفي():

.عذبماءإلىحولهبعوربالماء
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إليه.بحاجةلأنئهيفارقلثتدعهولا:خلقهقدالربلأنللطيبمكاناأجعلثم-

أيديهم.علىالجيدالنجاحيكونعندماوقتهناك-

العافية.لاسترجاعوالشفاءبالراحةعنايتهمينجحأن،الربإلىيتضرعونلأنهم-

الطبيب.يديفي،خالقهأمامأذنبمنليقع-

أنتعانيتقدوكأنك،افيحةفيواشرع،الميتعلىالدموعبنييااذرف-

دفنه.فيتتهاونولا،للعادةوفقاجسدهكفنثم،عطيمأذىمننفسك

وأيومأ،منزلتهبحسبالنحيبواشخدم،كبيرةمناحةوأقم،مرابكاؤكليكن-

غمها.نفسكعنخففثم:للغيبةدفعأيومان

.القوةيقصمالقلبفيوالغم،الموتيجلبالغملأن-

للقلب.لعنةالفقيروحياة:الحزنيبقىالعذابفي-

.الاخرةوتذكر،اصرفهبل:القلبإلىالغمتحمللا-

نفسك.تضرولكنكتنفعهولست،هناكمنرجوعلاسإنهتشلا-

لك.وإليوم،ليالأمس،عليكبهسيقضىع!بهقضيماأنتذكر-

منه.روحهتخرجعندماعنهوتعر،ترتاحذكراهدع،الميتارتاحإذا-

حكيما.سيصبحالاشتغالوقليل،الراحةوقتالحكمةالمتعلميكتسب-

بانمخس،ويفتخر،المحراثيمسكالذيالحكصةعلىيحصلأنيمكنه-كيف

.،الثيرانأولادحولوحديثه،بأشغالهموالمشغول،البقروشوق

.العجولتسمينفيونشاطه،المحراثخطوطفيصثغولفكره-

الأخخاميقطعونوالذين:ونهارأليلأحرفةومعلمنجاركليعملكذلك-

الصورةتمثيلفيويشغلون،كثيرةأنواعصنععلىويحرصون،ويحفرونها

أعمالهم.لاستكصال!وشمهرون!بأصلها

وهج،الحديديعملهصنععلىالمنصب،السندالنعندالجالسالحدادوكذلك-

دائماوالسندانالمطرقةوصوت:حرالكيرمعيتحاربوهو،جسدهيفسدالنأر

مهتموعقله،يصنعهالذيالشيءنموذجإلىتنظرإنتبرحانلاوعيناه،أذنيهفي

كامل.بشكللزينهأجلمنوسهره،عملهإنهاءفي

دوماتراه،بقدمهدولابهوالمحرك،عملهعلىالجالس،الخزافيفعلكذلك-

ويعددها.أعمالهجميعويحصي،عملهنحوبحرصم!صرفا
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فيوسهره،الدهاناتقانفيقلبه،قدميهأمامقوتهويحني،بيدهالطينيصوغ-03

:الأتونتظيف

عمله.فيحكيممنهمواحدوكل:أيديهمعلىهؤلاءكليتكل-31

ولا،أرادواحيثيسكنواأنيمكهمولا:مدينةسكنىيمكنلاهؤلاءبدون-32

وهوطا:صعوداالذهاب

أثناءمرتفعمكانفييجلسونولا،العامالتشاورلحضوريطلبونلاهم-33

،القضاءقراريفهمو!ولناالقاضيكرسيعلىيجلسواولن:العامالاجتماع

.الأمثالتضربحيثيكونواأنيمكنهمولا،والقضاءالعدالةإعلانيمكنهمولا

حرفتهم.فيستنحصررغباتهم(جميعوا،العالمبملكيةسيحتفظونلكنهم-34

والثلاثونالتاسعالإصحاج

حكيم.حقأهوالذيوصف-أ

للأشرار.وهؤذية،للجيدينمفيدههيالتي،لصنائعهالربحمدعلىالحث-12

بذلك،الأملفيوسيشغل،الأعلىالعليشريعةنحوبعقلهسينصرفأنهغير-

.للنبواتويتفرغ،القدماءحكمةعنيبحثولسوف

أيضا.هناكستجده،ذكيةأمثالتتوفروحيث:الرجالمشاهيرأقواليحفظسوف-

الأحاجي.ألغازفيويت!بحر،المهيبةالأحكامأسراريطلبسوف-

البلدانفييجولوسوف:الأمراءأماموسيقف،الرجالعظماءبينيخدمسوف-

.الناسبينوالشرالخيراختبرلأنه،الغريبة

العليأماموسيصلي،صنعهالذيالربإلىمبكراالخضوعإلىقلبهسيوجه-

.لخطاياهوسيستغفرابالصلاةفمهوسيفتح،الاعلى

هـلقدم،حكيمةبجملسيتفوهووقتها:الفهمبروحفسيصلأهالربيشاءوعندما-

صلواته.فيللربالمثكر

.خفاياهفيوسيتأمل،وعلمهبمشورتهوسيست!هدي-

.الربميثاقبشريعةوسيفتهخر،تعلمهالذيمظهرايعرضوسوف-

،ذكراهتزولولن،الدنيامادامتتنححيلنوهي،فهمهكثيرونوسيمتدح-

جيل.إلىجيلمناسمهيحيىوسوف
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.بحصدهالجماعةوستشيد،حكمتهالأممتعرضوسوف-

ذلك.يزيدسوفعاشماوإذا:اسمألفمنأعظماسمايخلفسوفماتوإذا-

.تمامبمدرامتلأتلأتي،بهفكرتماوحول،المزيدقولعليهذاومع-

الحقل.مسيلطريقعلىناميةوردةمثلوتفتحوا،الأصفياءالأولادأيها،إليئأصغوا-

وسبحوا،بشذاكموابعثوا،الزنبقمثلوأزهروا،اللبانملعرفكموأفيحوا-

أعماله.جحيعفيالربوباركوا،لرنيمةللرب

وبالمزامير،،شفاهكمعنالصادرةالأغانيفيشكرهوأظهروا،اسمهعظموأ-

يلي:كماتقولونسوفلهمديحكمأثناءوفي

انماسب.الوقتفييتنفذسوفبهيأمرماوكل،جداجيدةالربأعمالجصيع-

المناسبالوقتفيأنهمذلك؟ذاكولماذا؟هذاما:يقولأنلأحديمكنولا-

منوبكلمات،كثيراوتجمعتالمياهوقفتأوامرهعلىفبناء:ذلكيجدونسوف

.الماءحياضوقفتفصه

يخلص.عندمايعاقأنيمكنهأحدمنوما(يرضيهماكلصنعتمأوامرهعلىوبناء-

عينبه.عنيخفىأنيمكنشيءمنوما(أمأمهكلهاالأجسادأعمال-

أمامه.عجيبشيءمنوما،نهايةإلىنهايةمنيرىإنه-

الأشياءجميععمللانه؟ذاكولماذا؟هذاما:يقولأنالإنسانيحتهاجولا-

به.تختصلفوائد

.فيضانمثلوروتها،كن!هرعل!يهاوفاضتاليابسةالأرضبركتهوشملت-

غضبه.الكفاريرثسوفكذلك:الملوحةإلىالجاهحولومثلما-

.الأشرارمعائرهيكذلك،للقديسينواضحةطرقهومثلما-

الشرلرةالأشياءكذلك:البدايةمنذخلقتقدللصالحينهنالصالحاتومثلما-

للمذنجين.

والحديد،،والنار،الماء:هيالإنسانحياةعمادعليهاالتيالأساسيةالأشياء-

والملاب!.،والقلت،العنبودم،والحليب،والعسل،القمحودقيق،والملح

شرورآ.للخطاةت!تحولهيوكذلك:للأتقياءخيراتالأشياءهذهجميهع-

سياطها؟ضرباتمنغضبهافيهذهوتشدد،للانتقامخلقتأرواحالأرواحمن-

صنعها.الذيغضبوتسكن،قوتهاتصبالدماروقتوفي
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.للانتقامكلهاهذهخلقت،والموت،والجوع،والبرد،النار-2لا

انتقامأدواتهي،والسيف،والأفاعي،والعقارب،المتوحشةالحيواناتأنياب-03

.لتدميرهالشريرمن

تقتضيعدماالأرضعلىجاهزةتكونوسوف،بوصاياهتبتهجسوفوهي-3)

وقتها.يأتيعندماكلمتهتخرقلنوسوف،الحاجة

كتابة.ودونتهم،الأشياءبهذهوفكرت،البدايةمنذقررتولهذا-32

ساعتها.فائدةكليعطيولسوف:جيدةالربأعمالجميع-33

وقته.فييستحسنأمركلفإن:ذاكمنأسوأهذأ:يقولأنلإنسانليسولهذا-34

.الرباسموباركواوأفواهكمقلوبكمبكلسبحواولهذا-35

الاريعونالإصحاج

.الإنسانحياةفيالمماسيمنكثير-أ

الصحيح.التعاملوثمارالشريرجزاء-12

كلنوقالربخشيةلكن،القلبالأمينوالصديقالصالحةالزوجةتبهج-17

شيء.

مقيتة.المتسولحياة-23

منخروجهميوممنادمأبناءعلىوضعثقيلونير،إنسانلكلخلقعطيمجهد-ا

.ايأشياءجميعأم(الأرضأإلىعودتهميومإلىأمهاتهمأرحام

أفكارهم(يروعأالذيالموتيوموكذلك،تأتيسوفللأشياءتصوراتهم-2

لقلوبهم.الرعب(يشبوما

.والرمأدالترابعلىالمتواضعإلى،المجدعرشعلىالجالسمنه-3

الخشن.بالكتانالملتفإلى،والتاجللأرجواناللابسمنه-4

والحقد،الموتوخوفوالجزعوالاضطرابوالغيرهالغضبذلكعلىوزد-5

معارفه.يغ!يرالذيالإنساننومالفراشعلىالراحةوقتوفي،والخصومة

يرتعد،اليقظةيومفيكماالأحلامفيذلكوبعد،شيءكلاقليلةراحةفيفهو-6

المعركة.منكالناجيقلبهرؤيامن

خوفه.زوالمنويتعجبيهبالجميعيجلسوعندما-7
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28

وللمذنبين،والبهائمالناسمنالمخلوقاتجميعإلىاالأشياءهذهمثلوتحدثأ

.أضعافسبعةذلكمن

.والسوطوالسحق،والجوع،والنوازل،والسيف،والخصومة،الدماءوسفكالموت

.الطوفانجاءأجلهمومن،للأشرارالأشياءهذهخلقت-

فإلىالمياهمنهوماوكل:ثانيةالأرضإلىستعودالأرضمناليالأشاءكل-

.يعودالجر

الأبد.إلىيبقىسوفالصجحالتعامللكنةتنمحقسوفومظلمةرشوةكل-

شديدرعدمثلتدويوهىتختفيوسوف،نهرمتلالظالمينأموالستجف-

المطر.وقت

.صماءصخرةعلىالنجسةالأصولوكذلك:كثيرةبفروعيأتوالنغيرالأتماءأبناء-

.الأع!ثابجميعقبل،نهروشاطىءماكلعلىت!نموالتيالضارةالأعشابتقلع-

الأبد.إلىالرحصةوتستمر،ثمارأالجناثاعظممثلالوفرة-

الذيلكن.حلوةلحياةالإنسانامتلاكيعني،بذلكراضيالكونوأنتعملأن-

كليهما.فوقهوكنزايجد

تحسبفيهاعيبلاالتيالزوجةلكن:الإنساناسميخلدانالمدنوبناءالأولاد-

كليهما.فوق

كليهما.فوقالحكمةحبلكن:القلبتسرانوالخمرةالغناء-

كليهصا.فوقالعذباللسانلكن:اللحنيطيبانوالعودالمزمار-

كليهما.فوقأخضروهوالقصحلكن،عينكتشتهيهماوالجصالالبهاء-

كليهما.فوقزوجهامعالزوجةلكن:ينسىلالقاءلهماوالرفيقالصديق-

منهما.أكثرتفرجسوفالصدقاتلكن:الضيقساعةلمواجهةوالعونالإخوة-

عليهما.تفضلالمشورةلكن:القدميثبتانوالفضةالذهب-

مخافةفيلي!:كليهمافوقالربمخافةلكن:القلبيعزانوالقوةالثروة-

.النصرةطلبإلىصاحبهايحتاجولا،أفتقارالرب

مجد.كلفوقمجد!ألبستولمحد،م!ثمرةحديقةالربمخافة-

.تتسولأنعلىتموتأنلكالأفضللأنه،الت!سولحياةنجيياتعشلا-

-43ا-
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نفسهلأن،حياةآخرإنسانمائدةعلىيعتمدالذيالإنسانحياةعذيمكنلا-2لا

منيتحفظسوفجيدبشكلالمتأدبالعاقلالرجللكن:اخررجلبأكلتتلوث

ذلك.

3C-النار.ستتقدجوفهفيلكن:حياءبلاالذيفمفيحلوطعمهالتسول

والأريعونالحاديالإصحاح

.لموتاتذكر-أ

.الموتمنالخوفعدمينبغي-3

.يلعنونسوفالمؤمنينغير-5

الشرير.والاسمالحسنالاسم-11

بالحكحة.التفوهينبغي-84

منها.الخجلينبغيالنيالأشياء-6،

أمواله،بينفيمابراحةيعيشالذيالإنسانعلىذكراكمرإرةأشدماالموتأيها-ا

والقادر:شيءكلفيوفرةلديهوالذي،الهمومتتجاذبهلاالذيالإنسانوعلى

.بالطعامالتلذذعلى

فيالآنهووللذي،القوةوللضعيف،للصوزبالنسبةقضاوكمقبولالموتأيها-2

الصبر.فقدوللذيولليائس،شىءكلحولبالهموموالمثقل،العمراخر

هذالأن،بعدكمنسيأتونوالذين،تقدموكالذينلذكر،الموتقضاءتخشلا-3

جسد.ذيكلعلىالربقضاءهو

أعشتسوإء،القبرفيحسابيوجدلا؟الأعلىالعليمرضاةضدأنتولماذا4-

سنة.ألفأو،مائةأو،سنواتعشر

المؤمنين.غيربيوتإلىيترددونالذينوكذلك،رجسأبناءالخطاةدأولا-5

.أبدادائمعارذريمهمويلارم،يتلاشىسوفالخطاةأبناءميراث-6

بسببه.الملامةستلحقهملأنهم،أبيهممنالمؤمنغيرأبناءسيشتكي7-

ماوإذا،الأعلىالعليالربشريعةنبذتمالذينالمؤمنينغيرالرجالأيهالكمودل-!

دماركم.لذلكسيكونزدتم

نصيبكم.تكونسوففاللعنة،متموإذا:للعنةولدتمفقد،ولدتمقدكنتموإذا-فى
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منالمنافقونسيذهبوهكذا:ثانيةالأرضإلىسيعورالأرضمنهوماكل-

الدمار.إلىاللعنة

يمحى.سوفللخطاةالسيءالاسملكن:أجسادهمعلىينوحونالناس-

الذهب.منعظيمكنزألفمنأكثرمعكيستمرسوفلأنه،اهتمامكاسمكأول-

الأبد.إلىفيدومالصالحالاسمأما:معدودةأياممجردالصالحةالحياة-

،مدفونوالكنز،مكتومةالحكمةلأن:السلمفىالضظامعلىحافظواالأبناءأيها-

.معا؟منهمامنفعةفأية

حكمته.يخفيالذيالرجلمنخيرحماقتهيخفيالذيالرجل-

أمركلولا،شيءكلمنالخجليحسنلالأنه:لكمسأقولهممااستحيوأولهذا-

.شيءكلفيمقبوليصنع

.المقتدروالرجل،الأميرأمامالكذبومن:والأمالأبأمامالزنىمناخجلوا-

الحعاملومن،والاسألمجمعأمامالظلمومن،والحاكمالقاضيأمامالزلةومن-

وصديقك.شريككامامغيرالعادل

ومن؟وميثاقهالربعهدمخالفةومن،المؤقتسكناكمكانفيالسرقةومن-

.والعطاءلأخذاازدرأءومن،الطعامفوقبالمرفقالاتكاء

البغي.إلىالنظرومن،يحيونكالذينأمامالصمتومن-

بزوجةالخديقأو،هديةأوحصةسلبأو،دريبكعنوجهكإشاحةومن-

خر.آرجل

أمامالتعييركلامومن،سريرهامنالاقترابومن،جاريتهامراودةومن-

.العطاءبعدالامتنانومن،الأصدقاء

السر.فيقيلماوإفشاء،المسموعالكلامونقلإلاكتراثعدمومن-

.إنسانكلأمامحظوةوتنال،محلهفيخجلكيكونحينئذ-

والاريعونالثانيالإصحاج

نخجل.ألاينبني-أينأ

بابنتك.اعتن-9

.المرأةمنحذركخذ-12
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وعظمته.الربأعمال-15

فيها.ليذنبإنسانأتحابولا،الأشياءلهذهبال!نس!بةتخجللا-ا

المنافق.يبرألابحيثوالقضاء:وميثاقهالأعلىالعليلريعةبال!نسبة-2

.الأصدقاءميراثهديةأو،والمتغربينشريككودعوى-3

قل.أمكئروالمكسب،والوزلطالميزانوضبط-4

جنبوضرب،الأطفالتأديبفيوالمبالغة،المشترينبينالغفيوالاعتدال-5

جبه.تدميخىالثمريرالع!بد

الأيديتكونحيثوأغلق،شريرةزوجةتوجدحيث،أفضلالحفظفيوالتحرز-6

.كثيرة

تسلمته.أوبهبعثتشيءكلكتابةوسجل،وبالوزدنبالعددشيءكلأرسل-7

حينئذ:الثبابمعالمتخاصموالهرم،والأحمق،الجاهلتأديبفيتخجلولا-!

حي.إنسانكلأماموممدوحا،متأدباحقأتكون

زهرةتمرأنخشيةشابةتكونعندما:النوميلبطوهئم،لأبيهاخفيسهادالبنهت-فى

زواجها.بعدمكروهةتكونلاوأن،عمرها

لهايكونوعندما،أبيهابيتفيطفلاوتحمل،تتدنسأنخشيةعذرشهاوفي-15

.عاقرأتكونأنخشيةمتزوجةتكونوعندما،التصرفتسيءأنخشيةزوج

فيوحديثا،لأعدائكشماتةتجعلكلئلا،الحياءقل!يلةالبنتمراقبةعلىواظب-11

الكبير.الملأأمامتخزيكوأن،الناسبينوعار!،المدينة

.الشاءوسطتجلسولا،جسدكلبجمالطتتفرسلا-12

الثرور.النساءومن،العثيتولدالثابمنفإنه-13

والفضيحة.الخزيتجلبأمرأةمنخيريسيءرجل-14

كلماتفي:رأيتهااليالاشياءعنوسأعلن،الربأعمالالانأتذكرسوف-15

أعماله.الرب

.مجدهمنمملوءالربوعمل،شيءكلالمنيرةالشمسعينتبصر-16

أثبتهاالتي،الرائعةأعمالهجصعلإظهار،القديسينإلىالقوةالربيخحألم-17

.مجدهفيالخلقكليث!تلكي،القديرالرب
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نأينبغيماكليعلمالربلان:لدهائهماوفطن،والقلبالأعماقكشفلقد-

الدنيا.لعلاماتوممسكيعلم

الخفايا.لأسراروكاشف،المقبلةوالأسياء،الماضيةبالأشياءعارفهو-

.كلامعلمهيخفىولا،فكرةتفوتهلا-

يمكنلاإله:الدهرإلىالدهرمنالدائموهو،حكمتهأعمالعظائمزينوقد-

.مشورةإلىيحتاجولا،ينقصأنيمكنولار،شييزادأن

.شرارةمجردمنهايرىأنل!نسانيمكنوالذي!أعمالهأشهىماآه-

وهي،الاستخداماتجميعأجلمنالأبدإلىوتبقىتعيشالأشياءهذهكل-

مط!يعة.جميعها

ناقصا.شيمئأيصنعلموهو.الاخروجهفيواحد،مزدوجةالأشياءكل-

.؟مجدهإلىالنظرمنيشبعالذيومن:الاخرمزايايؤيدالواحدالشيءبل-

والاريعونالثالثالإصحاح

.جدارائعةالبحارونيالأرضوفيالسماءنيالربأعمال-أ

الجميع.فوقوحكممهقوتهفينفسهفالربهذاومع-92

.مجدهمع،السمواتوجمال،الواضحةالسماءوقبة،العلاءفخريظهر

الأعلى.العليصنعهي،رائعةآلةعنبإشراقهاتعلنالشمستظهرعندما

حرها.تحتالإقامةيمكنهالذيومن،البلارتيبسالظهيرةعند

أكثر،أضعافثلائةالجبالتحرقالشصسلكن،النارلصنعبالأتونينفخالإنسان

.العيونتبهربأشعةوتلمعناريةبأبخرةوتبعث

سيرها.فيتسرعبأمرهوالذي،صشعهاالذيالربهوعظيم

للعالم.وعلامة،الأوقاتلإعلان،وقتفيليخدم،أيضأالقمرصخقدوهو

.التمامعنديتناقصونور،الاعيادعلامةالقمرومن

المتلألئةللجيوشأداهفهو،عجيبهزيادةيزدادتغيرهوفي،الشهرسمياسمهمن

.السماءقةفيفوق

.للهربالعالةالأماكنفيالضوءتعطيزينة،النجومومجد،السماءجمال

.لمحورمحارسهافييأخذهاولا،بانتظامتقف،القدوسأوامرعلىبناء-
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.الجمالغايةفيفرونقه،صانعهبحصدوسبح،قزحقوسإلىانظر-11

حنته.قدالأعلىالعليويد،رائعبقوسالسماءيغطي-17

قضائه.بروقبسرعةويرشق،دفعاتعلىيتساقطالثلججعلبأمره-13

الطيور.مثلالغيوموطارت،الكنوزانقحتهذاخلالمن-14

.صغيرةقطعإلىتتفتتالبردوحجارة،ثابتةالغيومجعلقوتهبعظمة-15

.الجنوبرياحتهبوبإرادته،الجبالته!زبتجليه-16

وزوبعةالضصمالعاصفةتفعلوكذلك:ترتعدالأرضيجعلالرعدصوت-17

.الصغحرةالجنادبمثلوسقوطه،الثلجيتناثرالطيورتطيرومثلما:الرلح

.مطرهمنالقلبويندهش،بياضهجمالمنالعينتعجب-8)

.الحادةالأوتادكأطرافصارجمددراذا،الملحمثلالأرضعلىالماءجمدوينصب-91

تجمعكلفوقيستقرالجليد،الماءهـلجمد،الاردةالشمالرلحتهبعندما-02

.الدرعيشبهبماالماءويلش!(للماء

النار.مثلالخضراءالأعثابوتأكل،القفاروتحرق،الجبالىتلتهم-21

البهجة.الحرعنالخاشئالندىويعيد:شيءكلفشفيالضابوشرع-22

الجزائر.فيهوأنبت،الأعماقبكلامهطمأن-23

نتعجب.باذاتاذلكنسمعوعندما(هولهعنيتحدثونالبحريركبونوالذين-24

.الجتانخلائقومنالحيوإناتمنمختلفةوأنواعا(غريبةعجيئمصنوعاتهاكلأن-25

.شيءكلقواموبكلمته،المزدهرالنجاحإلىنهايتهمتصلبه-ل!2

الكل.هوموجزةوبكلمة:نشفصيولاالكلامنكثرقد-27

مصنوعاته.كلفوقعظيمفهو؟تمجيدهيمكنناكيف-28

عجيبة.وقدرته،جدأوعظيمرهيبالرب-9؟

:مدحكلمنأعظمأنهذللث،اس!تطعتمماشأنهمنارفعوا(الربتمجدونعندما-03

الغاية.تدركلنلأنك،ضعيفاتكنولا،قواككلابذلبمدحهتالغوعندما

في.هوكمابكبرهأنيمكنهالذيومنيخبرنا؟أنفيمكنهرإهالذيمن-31

هوالقليل.أعمالهمنرأيناهالذيفإن،هذهمنأعظمخفاياهاكلأن-32

الحكمة.الأتقياءوآتى،شيءكلصنعقدالربلأن-33
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-5

6-

-7

-8

فى-

01

12

13

14

15

16

والاريعونالرابعالإصحاج

المقدسين.الناسبعم!اطراء-أ

اخنوخ!.-16

.نو!-17

إبراهيم.-91

اسحق.-22

.يعقوب-23

أنجبونا.الذينابائنامع،المشهورينالرجالنطريالانرعونا

البداية.منذالعظيمةقوتهبوساطةودلك،خلالهممنعظيحامجداالربعمل

يقدمون،بالقوةشهرتهملهمورجالا،ممالكهمفيسلطانذويكانواولقد

.بالنبواتوناطقين،بفهمهمالمشورة

حكماءوكانوا،الناسحاجةتبو)عملهموبمعارف،بمشورتهمللشعبقادة

توجي!هاتهم.فيولطفاء

.الكتاباتفيأشعاراوأنشدوا،الموسيقىألحانفيبحثواولقد

بيوتهم.فيبسلاميعيشون،مفدرةذوو،غنىرجال

فخر.أيامأيامهموكانت،أجيالهمفيمجدأكلهمهؤلاءنال

بمدإئحهم.يخبر،اسماخلفوامنفمنهم

لموكأنهموأصبحوا(قطيكونوالمكأنهمهلكواوقد،لهمذكرلامنومنهم

بعدهم.منأولادهموكذلك،قطيولدوا

تنسى.أنيمكنلااستقامتهم،رحمةرجالكانواهؤلاءلكن-

.الميثاقفيأولادهموسيبقى،صالحميراثأولادهممعدوماسيبقى-

أجلهم.منوأولادهم،ثاتينذراريهمتقف-

يمحى.لنومجدهم،الأبدإلىذراريهمستبقى-

.الأجيالمدىتحياوأسماؤهم،بسلامأجسادهمدفنت-

مدحهم.الجماعةوستظهر،حكقهمعنالشعوبستتحدث-

.الأجياللجمغالتوبةفلأنهذلك(نقلولقد،الربأخوخأرضى-
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17

18

91

02

21

22

23

ولذللث(العالمعنابدلاالغضبزمنفيوأخذ،ومستقيما،كاملانوحووجد-

.الطوفانجاءعندما،الأرضعلىبقيةبمثابةترك

.أخرىمرةبالطوفانالأجسادجميعتهلكلنأنه،أبديميثاقعقدجرىومعه-

إلمجد؟فينظيرهيوجدولم:الشعوبمنلكثيرعظيماأباإبراهيموكان-

،جسدهفيالميثاقوأقام:بميثاقوعاهده،الأعلىالعليشريعةحفظفقد-

مؤمآ.وجدامتحنوعندما

نسلهسيكثروآنه،ذرلتهمنالأمميباركسوفأنه،بيصينلهإكدولذللث-

إلىبحرمنهـلورثهم(النجوممثلذرلتههـلعلي،الأرضترابمثلفيكونون

.الأرضأقصىنهايةإلىنهرومن،بحر

.والميثاقالناسجميعبركةاإبراهيمأبيهأجلمنامشابهأإسحقفيوجعل-

حصصهوقسم،مراثأوأعطاه،ببركاتهثرهوم،يعقوبرأسعلىترتاحوجعلها-

ولدها.التي(عشرالاثنيالأسباطبين

والأريعونالخامسالإصحاح

موسى.أ-مدح

.هارونحول-12

.فنحاسوحول-23

منالمحبوبموسىحتى،المخلوقاتكلأمامحظوةنالقدرحمةبرجلمنهوأتى

مباركة.ذكرأهوالذي،والناس،الرب

منه.مرعوبينأعداوهوقفلذلك،عظي!أوجعله،القديسينكمجدمجدافاتاه

لشعبه،الوصاياوأعطاه،الملوكنظرفيممجدأوجعله،العجائبأوقفبكلامه

.مجدهمنبعضاوأراه

البشر.جميعبينمنواصطفاه،ولطفهبإيمانهقدسه

أعطاهثم،وجههأمامالوصاياوأعطاه،الغمامفيوأدخله،صوتهيسمعجعله

أحكامه.وإسرائيل،موأثيقهيعقوبليعلم،والعلمالحيأةشريعة

.لاويسبطمن،لأخيهنظيرا،قديسارجلاوكان،هرونوأعلى

-438-http://kotob.has.it



وألبسه!لائقةبرينةوجضله،الناسبينالكهانةوأعطاه،مخلداميثاقامعهوعقد-7

مجد.حلة

الحبر.وحلة،السابغوالوب،بالسراويل،العزهبملابسوأيده،كاملأمجداألبسه-8

حي!نماصوتهاليرن،حولهمنالذهيةالأجراسمنكثيرمع،برماناتوطوقه-9

شعبه.لأولادذكرأ،الهيكلفيعنهاالصادرالرنينوليسمعذهب

مطرز،صنعه،وأرجوايا،أزرقوحرلرا،ذهبمنمقدسةحلةوأعطاه-01

الحق.النورمعالقاضيدرعوكذلك

مثلمنقوشةكريمةحجارةعليها،بارعحرفيصنعة،المبرومالقرمزقطعةمع-]1

أساطأعدادعليهامحفور،جوهريعمل،الذهبعليهامصاغ،الأختام

.للذكرىإسرإئيل

زينةوكان،القداسةعنوانعيهمحفورأ،ذهبمنتاجأالعمامةعلىووضع-12

وجماله.لجودته،الأعينتشتهيه،مكلفاثميناوعملا،كرامة

سرمديا.أولادهوأولادأولادهفقط،قطأجنبيمثلهايلبسولم(نظيرلهايكنلمقبله-13

دائم.بشكلمرتينيومكلتماماتحرقسوفذبالحهم-14

أبديميثاقبوساطةلههذاوتعين:المقدسبالزيتومسحه،موسىكرسه-15

الكهألة.وظيفةوليمارسوا،الربليخدموا،السصواتمأدامت،ولذرية

والبخور،،للربالأضاحيليقربالأحياءجميحبينمناصطفاهولقد-16

.وتكفير!لشعبهذكرىالطيةوالرائحة

يعقوبوليعلم،القضاةعهودعلىوسلطة،وصاياهعلىسلطاناأعطاه-17

بشريعته.إسرائيلوليعرف،الشهادات

داثانرجالحتىوشاركهم،البريةفيوحسدوه،ضدهمعاتآمرالأجانب-!8

وغضب.بحدةوذلك،قورحوجماعةوأيرام

عجائب،بهموأجرى:غفجهبحدةفأبادهم،يرضهفلمهذاالربورأى-91

النار.بلهيبوأفناهم

بنكلوهيأ،لتزرإدالثماربواكيرلهوجعل،ميراثاوأعطاه،مجداهرونوزاد-02

الخبز.فيوفرةخاص

ولذريته.لهأعطاهاالتي،الربأضاحيولياكلوا-21
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لأن:النعبب!ننصيبلهيكنولم،الشعبأرضفيميراثلهيكنلمإلأانه-72

وميراثه.نصيبهنفسهالرب

ولأنه،الربمخافةفيغيرتهلأجل،ألعازربنفنحاسالمجدفيالثالثوكان-73

إسرائيل.عنكفارةوعمل،الشعبهزيمةلدىالقلبفيجيدةبشجاعةوقف

وأن،شعبهوعلىالمع!بدفيالمقدميكونوأن،سلامميثاقالربأعطاهلذلك-24

الأبد:إلىالكهنوتعظمةولنسلهلهتبقى

الملكميراثسيكون،يهوذاسبطمن،يسيبندوادمعالمبرمللميثاقووفقا-25

فقط.لذرشههرونميراثكذلك:فقطلنسله

تزولفلا،بالعدلالناسبينتحكموالكيقلوبكمفيالحكمةالربأعطاكم-26

الأبد.إلىمجدهمولدوميخراتهم

واكأريعونالسادسالإصحاح

أ-مدحيثوع.

كالب.حول-9

صموئيل.حول-13

،النبوءاتفيلموسىالخليفةوكان،الحروبفيبأسرجلنونبنيشوعكالن-ا

قامواالذينالأعدإءمنمتقصا،الربمختاريخلاصفيعطماكاسمهوكان

إسرأئيل.يورثلكي،ضدهم

.!المدنضدحسامهوامتشق،يديهرفععندما،مجدهأعظمما-2

.الأعداءإليهدفعنفسهالربلأن؟هذابمثلقبلهقاممن-3

يومين.بطولإليوموصار؟بوسائطهالوراءإلىالشمسترجعألم-4

واستجاب،جانبكلمنعليهالأعداءضغطعندما،الأعلىالعليالربدعا-5

له.العظيمالمولى

وفي،الأممعلىبعنفانهالتحشما،القتالأنشبالثقلعظيمةبردوبحجارة-6

جميعمدىالأممتعلمولكي،قاومو!دمرالذينأحورونبيتأمنحدر

القدير.للمولىوانقاد،الربأمامقاتللأنه،قوإها

-044-http://kotob.has.it



الشعبومنعا،الجماعةأوقفاإذا،يفنابنوكالبهورحصةموسىأيامفيوصغ-7

.السوءتذمروسكنا،الذنباقترافمن

بللا،الميراثفيلإدخالهم،راجلألفالستمائةعلىأبقيااللذانوهما-8

وعسلا.حليباتدرالتيالأرضإلىلإدخالهم

إلىصعدولهذا:شيخوختهإلىمعهبقيتوقد،كالبإلىقوةالربواتى-فى

ميراثا.ذريتهبهااحتفظالتي،البلادمنالمرتفعةالأماكن

مفيد.الربإلىالانقيادأنإسرائيلبنيجميعيعلملكي-15

يفارقواولم،قلوبهمتزنلمالذين،باسمهواحدكل،بالقضاةيتعلقوفيما-11

مباركة.ذكراهملتكن،الرب

أولادهم.معتمجدالذياسمهموليستصر،مواضعهامنعظامهمولتزهر-17

عين(أمسحوقد،مولاهمنوالمحبوب،الربنبيوهو،الممكلةصموئيلأسس-13

شعبط.علىالأمراء

.الربعنداحتراموليعقوب،الرببشريعةللجماعةقضى-14

الرؤيا.صادقأنهعرفوبكلامه،حق!يقينبيأنهتبينبإيمانه-15

قدمعندماوذلك،جانبكلمنأعداؤهعليههضغطعندما،القديرربهدعالقد-16

رضيعا.حملأ

مسموعأ.صوتهجعل،عظيموبقصف،السماءمنالربفأرعد-17

الفلسطينيين.أمراءوجميع،الصوريينحكامودمر-1)

ولو،إنسانآيمالاخذلمإنيةومشحهالربأمامشهدالطويلرقادهوقبل-)فى

.أبداإنسأنيتهمهولم،حذاءبقدر

،بالنبوءةصوتهالأرضمنورفع،بوفاتهالملكوأخبر،تنبأموتهبعدومن-02

الشعب.إثمليمحو

والأريعونالسابعالإصحاح

.ناثانمد!-أ

.داودحول-2

.وعجزهومجدهسليمانحول-12
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وعفولمه.نهابنهحول-23

.داودأيامفيوتنبأ،ناثانبعدهمنوقام-ا

إسرائيل.بنيبينمنراوداختيرهكذا،الخلاصذبيحةمنالشحميفصلومثلما-2

.الضأنحملانمثلوالدببة،الجداءملاعبتهالأسودلاعب-3

عدما،شعبهعنالعاريرفعألموكذلك؟شابايزالماكانعندماالجباريمتلألم-4

.؟جالوتصلفمدمراوحط،المقلاعفيبحجريدهرفع

الجبار،المحاربليقتلاليمنيبيدهالقوةفأعطاه،الأعلىالعليمولاهدعاأنهذلك-5

شعبه.قربوأعلن

ذلكوفي،الربببركاتومدحه،تمجيدةالافبعشرةالشعبمجذهولهذا-6

المجد.منتاجأأعطاه

قرنهموحطم،خصومهالفلسطينيينومحق،جانبكلمنالأعدأءدمرأنهذلك-7

.هذايومناإلى

قلبههبكلورتل،تمج!دبكلصاتالأعلىالعليالقدوسأعمالجميعفيوحمد-8

صنعه.الذيوأحب(تراتيل

وأن،حلوةألحانتأديةبأصوالهميمكنهمحتى،المذبحأمامالمغنينأقاموأيضا-9

أغانيهم.فييوميابحمدهيغنوا

باسمهيسبحلكي،النهايةحتىزينةالمقدسةوللمواسم،رونقاللأعيادوجعل-15

.الصباحمنالهيكلويصدح،المقدس

وعرش،الملوكميثاقوأعطاه:الأبدإلىقرنهوأعلى،خطاياهلهغفرالرب-11

إسرائيل.فيمجد

الرحب.فيسكنأجلهومن،حكيمابنبعدهمنقام-12

حوله،منهدوء!جعلالربلأن،شرفاونال،سلامأيامفيسليمانحكم-13

الأبد.إلىمعبدهويهيئ،لاسمهبيتبناءيمكنهحتى

فهمأ.ملئتكالفيضانوكنت،صباكفيحكمتكأعظمما-14

مغلقة.بأحاجيوملأتها،كلهاالأرضنفسكغطت-15

سلامك.أجلمنأجبتولقد،الجزائرإلىبعيدااسمكشهرةطارت-16

وتفاسير.،وألغاز،وأمثال،أغانمنلكلماالبلداناندهشت-17
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81

91

02

12

؟2

23

24

25

كالقصدير،الذهبجمعت،إسرائيلإلهبالربالمدعو،الإلهالربباسم-

.كالرصاصوالفضة

لهن.جسدكوأخضعت،النساءنحوحقولكأملتلقد-

ولقد،بنيكعلىالغضبكذللثوجلبت:ذريتكونجست،شرفكلطختلقد-

حماقتك-أجلمنحزنت

.متمردةمملكةأفىايمعنونشأ.المصلكةانقسمتوهكذا-

يمحقلنأنهكما،أعمالهمنواحديزولولن،رحصهعنيتخلىلنالربلكن-

،يعقوبمنبقيةأبقىولهذا:يهلكوالنأحبهالذيوذرية،مصطفاهازدهار

مه.جرثومةولداود

أحمقوكان،ربعامبعدهمنتركذريتهومن(آباثهمعسليماناستراحوهكذا-

وكان.مشورتهبسببالتصردعلىالشعببعث،فهمبلاوواحدا،الناسعند

الخطيئة:طريقإفرايموأرى،إسرإئيلإثمسببالذي،نيباطبنلربعامهناك

.البلادمنطردهمسببتحتى،عظيمبشكلذنوبهموتضاعفت-

.الانتقامبهمنزلحتى،شركلوراءسعوالأنهم-

والأريعونالثامنالإصحاح

ايليا.مدح-أ

.اليشاعحول-2

.حزفيالوحول-12

كالمشعل.كلامهوتوقد،كالارإيلياالبيقام-

عددهم.محقوبغيرته،مؤلماجوعاعليهمبعث-

.مرإتثلاثنارأمنهاوأنزل،الرببكلامالسماءغلقأ-

.!مجدكمثلمجدلهومن،الرائعةبأعمالكابلياياأعظمكما-

الأعلى.العليبكلصة،الأمواتمكانمنوروحه،الموتمنميعأرجلأأقمتالذيأنت-

فراشهم.منشرفاءورجالا،الدمارإلىملوكأأنزلتالذيأنت-

.إلانتقامأحكامحوريبوفي،سيناءفيالربتأنيبسمعتالذيأنت-

.بعدهمنلهخلفاءليكونوأنبياء،للانتقامملوكامسحتالذيأنت-
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نارية.خيولمركبةوفي،النارمنعاصفةفيخطفتالذيأنت-فى

يخحولأنقبلالغضبولتسكين،أوقاتهافيأقصةلردالربعينكالذيأنت-15

.يعفوبأشاطولإصلاح،ابنهعلىالأبملبولرذ!انفجارإلى

نحيا.سوفأنهالمؤكدمنلأن،مصافاتلثفخرفيماتولمن،عاينكلمنطوبى-11

أيامهفييتزعزعولم:روحهمنأليشعوامتلآ،العاصفةفيإيلياسوتوارى-12

إخضاعه.أحديستطعولم،أميرأيبحضور

.جسدهتنبأموتهوبعد،كلاميغلبهلم-13

روأئع.هنأككانتموتهولدى،عجائبصنهعحياتهفي-14

منوطردو!،سلبو!حتى،خطاياهمعنيقلعواولم،يمتلمشعبهجصيعلأن-15

،الاسمنقل!لبقيذلكومع:الأرضأرجاءجميعفيوتشتت!وابلادهم

:راوربيتفيوحاكم

.الذنوببعضهموضاعف،للربالمرضيبعضهمصغ-اث!

بالحديدالأصمالصخروحفر:وسطهاإلىالماءوجلب،مدينتهحزفياحصن-17

.للماءآبارأوصنع

بعجرفة.وتفاخر،صهيونضديدهفرفع،ربشاقاوبعثسنحاريبأيامفيجاء-)8

.المخاضساعةالأمهاتفلولألموا،وأيديهمقلوبهمارتجفتحيئذ-1فى

منالقدوسسمعهمالفوروعلى:نحوهأيديهموبسطوا،الرحيمالربفدعوا-02

أشعيا.بوساطةوخلصهم،ال!صاء

ملاكه.ورمره،الآشوريينحشدفضرب-71

أيه،داودطرقفيقولاوكان،الربيرضيالذيالشيءصنعحزقيالأن-72

.روياهفيوصادقا،عظيماكانالذيالنبيأشعيأأمرهحسبما

الملك.عمروأطال،الوراءإلىالشمسرجعتأيامهفي-3ير

.صهيونفيالناثحينوعزى،النهايةفييحدثسوفماعظيمةروحبوساطةرأىولقد-24

حدوثها.قبلالخفاياوعن،الدهورمدىعلىسيكونعماوكشف-25

أ-مدحيوشيا.

واكأريعونالتاسعالإصحاح
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.وحزقيالدوادحول-2

ارميا.حول6-

.حزقيالحول-8

بابل.زرحول-11

.صاداقبنيشوع-حول12

.و،دم،وشبث،وسام،وأخنوخ،نححياحول-13

جميعفيعسلمثلحلووهو:العطارةبمهارةصنععطرهزجمثليوشي!اذكر-ا

.خمرةحفلةفيالموسيقىومثل،الأفواه

الإثم.ارجاسوأزال،الشعبحديثفيمسئقيمبشكلبنفسهتصرف-2

.الربعبادةالاثمينأيامفيوأسس،الربإلىقلبهوجه-3

العليشريعةعنتخلوالأنهم:ويوشيا،وحزقيال،دإودخلاماأجرمواكلهم-4

.ارتدوايهوذأملوكحتى،علىالأ

غريبة.أمةإلىومجدهم،أخرلنإلىقوتهمأعطىولهذ!-5

لنبوءةوفقا،مهجورةشوارعهاوجعلوا،المختارةالقدسمدينةبالنارحرقواأهم-6

إرميا.

،ويؤذيليستأصل،أمهرحمفيمقدسانبياكالطأنهمع،إليهأساءواأنهمذلك-7

.ويغرسليبنيوأيضا(هـلدمر

الكروبيين.مركبةعلىكانأنهأرتهالتي،الرائعةالرؤيارأىهوالذيحزقيالوكان-8

باستقامة.سارواالذينووجه،المطرنزولبوساطةذكرالأعداءأنهذلك-9

عزوالأنهم:مكانهممنعظامهمولتزهر/نبياعشرذكرالاثننولتتبارك-15

مؤكد.بأملوخلصوهم،يعقوب

إليمنى:اليدعلىخاتمبمثابةحتى؟بابلزرنعظمأنيمكنكيف-11

الهيكلشأنورفعا،البيتأيامهمافينجيااللذان:صادافبنيشوعكانكذللث-12

.أبديلمجدأعدالذي،للربالمقدس

التيالأسوارلنارفعوالذي،عظيمةشهرةلهالذي،نححياالنخبةبينوكان-13

ثانية.خرائبناورمم،والمزاليج،الأبوإبوأقام(مهدمةكانت

.الأرضمنأخذلأنه،أخنوخمثلإنسانالأرضعلىيخلقلملكن-14
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-6

-7

15

11

قدرتالذي،الشعبوعمدة،إخوتهحاكم،يوسفمثلإنسانيولدولم-

.الربقبلمنعظامه

الخليقة.فيالأجاءكلفوقادمكانوهكذا،الناسبننكثيرأممجدينكاناوشيتسام-

الخمسونالإصحاج

اونيا.بنسمعانحول-أ

.الربلحمدالناستعلمجرى-كيف22

الخاتمة-27

وحصن،ثانيةمرةحياتهفيالبيترممالذي،الأعلىالكاهن،أونيابنسمعان

أيامه.فيالهيكل

الهيكل.أسوارفوقعالياتحص!يناوأقام،مزدوجبارتفاعأساساتهمننجيقبلهومن

بألواحتغطيتهوجرت،البحرملالماءيتلقىكانالذيالصهريجفاضأيامهفي

:نحاسمن

الحصارةضدالمدينةوحصن،يسقطلاحتىبالهيكلاعتنىولقد

المع!بد.منخروجهفيالشعببينتمجيداأعظمهما

.التمامبدرمثلومثله،الغ!بوموسطالصباحنجممثلمثلهكانلقد

الذي،قزحقوسومثل،الأعلىالعليالهيكلعلىالمشرقةالشمسملأو

المتلألئة.السحبفييضيء

الأنهار،مجاريعلىالزنبقمثلأو،السنةمنالربيعأيامفيالوردزهرمثلأو

الصيف.أيامفياللبانشجرةأغصانوفل

أنواعبجميمالمقلنالمصمتالذهبمنإناءومل،المبخرةفيوالبخورالنارومل

الكريمة.حجارالأ

حتىمرتفعةسروشجرةمثلأو،بالثمارمليئةجميلةزيتونشجرةملأو-

.السحاب

المذبحإلىذهبوعندمأ،المجدكمالويلش!،الشرفحلةعليهيضعكانعندما-

مشرفة.القداسةحلةجعل،المقدس
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موقدقربواقفوهو،الكهنةأيديمنالذبيحةأعضاءيتناولكانهـاذ-12

الإحأطةمثلبهوأحاطوا،لبنانفيصغيرةأرزةمثلبإخوتهمحاط،المذبح

النخيل.بأشجار

جماعةكلأمام،أيديهمفيالربوتقاديم،مجدهمفيهرونأبناءجميعهكذا-13

ئيل.سراإ

القدير.العليتقدمةلتزيين،المذبحعلىالخدمةإتمامعندهووكان-]4

رائحةالمذبحأسسعلىوصبه،العنبرممنوسكب،الكأسإلىيدهمذوقد-15

الجميع.ملكالعليأمامطيبة

عظيمأصوتاوأصدرت،الفضيةالأبواقوزعقت،هرونأبناءهتفعندئذ-16

الأعلى.العليأماموليتذكر،ليسمع

القدير،ربهلبادةوجههعلى،الأرضعلىساجداوخر،كلهالشعببادرثم-17

الأعلى.والعلي

ألحاناالمتنوعةبأصواتهموأسمعوا،أصواتهمتسابيحأيضاالمغنونوغنى-18

.حلوة

الفرإغكانأنإلىالرحيمأمامبالصلاة،الأعلىالعليالربإلىالشعبوتضرع-91

خدمته.وأنهو!،الربإكراممن

الربمباركةلتقديم،إسرائيلبنيجماعةكلفووايديهورفعنزلأدنكانثم-02

باسصه.وليبتهج،بشفتيه

الأعلى.العليلدنمنالمباركةيتلقونعلهم،للعبادةثانيةمرةوسجدوا-21

والذي،مكالنكلفيالعظائميصنعالذي،الجميعإلهالربلهذاباركواوالان-22

رححته.حسبعلىويعاملنا،الرحممنذأيامناشأنرفع

الدهور.مدىوعلىأيامنافيإسرائيلفيوالسلام،القلببهجةليمنحنا-23

أيامه.فيوليخلصنا،علينارحمتهليؤكد-24

بأمة:ليستوالثالثة،قلبهييمقتهمالأمتينسمتانهناك-25

الأحمقوالشعب،الفلسطينيينبينوالساكنونالسامرةجبلفيالساكنون-26

شكيم.فيالساكن
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وهو،والمعرفةالفهمتوجيهاتالكتابهذافيالمقدسيسيراخبنيسوعكضب-27

قلبه.منالحكمةأفاضالذي

حكي!مأ.يكونقلبهفييجعلهاالذيفإن،الأشاءهذهعلىيواظبلمنطوبى-28

الربمبارك،دليلهالربنورلأن:شيءكلفيقويأسيكونبهمعملإذالأنه-7و

امين..آمين.الأبدإلى

والخمسونالحاديالإصحاح

سيراخبنيسوعصلاة

أسبح:مخلصيوياربييا،بحمدكوأسبح!أشكركسوفوالملكالربأيها-

اسصك.بحمد

سعايةشركومنالدمارمنجسديوصنت!ليوالمعين،عنيالمدافعأنتلأنك-

خصومي.ضدمعينيوكنت،الزورمختلقيشفاهومن،اللسان

علىكانواالذينأنيابمناسمكوبعظمة،الغزيرةبراحمكوافتديتني-

أناالتيالجمةالمصاعبومن(نفسيطالبيأيديومن،لافتراسياستعداد

واجهتها.

أشعلها.لمالتيالناروسطومن،جانبكلمنبالنارالاختناقومن-

.الكذبكلماتومن،الدنساللسانومن،الجحيمجوفعمقومن-

منحياقيواقتربت،الموتمننفسيدنت،الملكعندالجائراللسانسعايةومن-

الجحيم.عمق

،الناسلإغاثةوتطلعت:ليمعينهناكيكنولم،جانبكلمنبيأحاطوالقد-

إغاثة.أيةتتوفرلمولكن

ينتظرونك،الذينتنقذوكيف،القديمةوبصنائعك،الربأيهابرحمتكفتفكرت-

.الأعداءأيديمنوتخلصهم

.الموتمنلأنقذوتضرعت،صلاتيالأرضمنرفعتثم-

المتكبر،أياموفي،الضيقأيامفييخذلنيلمحيث،ربيأبا،الربودعوت-ا

.عونهناكيكنلمحيث
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وهكذا،شكركمعبحمدكأغنيولسوف،أبدادائماباسمكأسبحسوفإنني-

لصلاتي.سي!ستجاب

لكأفدمسوفولذلك:السوءزمانمنوأنقذتني،الهلكهمنخلصتنيلأنك-

.الربأيهااسيكوأباركوأسبحك،شكري

صلاتي.فيعلانيةالحكمةالتمست،قطأسافرأنوقبل،شاباأزالماكنتعندما-

النهاية.حتىألتمسهاولسوف،الهيكلأمامأجلهامنصليتلقد-

فيوررجت:قلبيبهاإبتهج،ناضجاالعنبباتحتىزهرةكانتأنمنذ-

ألتمسها.خلفهاجريتشبابيومذ،الاشقامة

المعرفة.منك!يرعلىوحصلت،فتلميها،قليلأأذنيأملت-

حكمة.أعطانيالذيمجدأصفسوفولهذا،مهاربحتولقد-

.أخزىلنسوفولهذا،خيرهوماتبهعتوبإخلاص،بهاأعملأنعزمتأننيذلك-

منالسماءنحو.يديبسطت:ملتزماأعماليفيوكنت،لأجلهانفسيجاهدت-

بها.جهليعلىوبكيت،فوق

البدإية،منبهامرتب!طاقلبيوجعلت:وجدتهاوبالطهارة،نحوهانفسيوجهت-

.أخذللنسوفولذلك

صالحة.قيةاقتنيتولهذا:التماسهافيقبياضطرب-

به.أسبحهسوفولهذا،لسانيفاعطانيالربكافأني-

التعليم.بيتفيواسكنوا،المتعلمينغيرأيامنياقتربوا-

نفوسكمترونوأنتم،الأشياءهذهعنتقولونوماذ!،لديكمالتراخيهذالماذ!-

.جداظامه

.مالدونمنلانفسكماشتروها:وقلتفميفتحتلقد-

فيقريبفهو:الوجيهتتلقىنفوسكمودعوا،النيرتحترقابكمضعوا-

اليد.متناول

الراحة.منكثيرعلىوحصلت،قليلالعبتاتيكيف،بأعينكمحدقوا-

بها.كتيرآذهباواكتسبوا،المالمنكبيربملغالتعليمنالوا-

مدحه.منتخجلواولا،برحمتهتبتهجنفوسكمدعوا-

ثوابكم.يؤتيكمسوفوقتهوفي،وقتهفيعملكماعملوا-
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15

الاولالإصحاج

بابل.فيسفرايكتبباروخ-أ

له.قراءتهملدىاليهودبكاء-5

.القدسفياخوانهمالىالسعفريعمالاإرسالهم-7

حسديابنصدقيابنمسعيابننيرلابنباروخكتبهالذيالسفركلماتهيوهذه

بابل.فيحلقياابن

الكلدانييناستيلاءتارلخمن،الشهرمنالسابعاليوموفي،الخامسةالسنةفي

.بالناروإحرإقهاالقدسعلى

وعلى،يهوذامللتيواكيمبنيوكينامسمعيعلىالسفرهذاكلامباروخوقرأ

السفر.هذالسماعجاءواالذيالناسجميعمسامع

منال!ثعبجميعومسامع،ال!توخومسأمع،الملكوأبناء،النبلاءمسامعوعلى

نهرعلى،بابلفييسكنونالذينجميعمسامعحتىبللا،الكبارإلىالصغار

سود.

.الربأماموصلوا،وصاموا،بكواعليهوبناء

منهم.واحدكللقدرةوفقأ،المالمنكميةأيضاوجمعوا

وإلى،الأعلىالكاهنشلومبنحلقيابنيواكيمإلى،القدسإلىوبعثوها

.القدسفيمعهكانواالذينالناسجمغوإلى،الكهة

لإعادتها،الهيكلمننقلتالتي،الرببيتانيةتسلمعندمانفسهالوقتوفي

صنعهاالتيالفضةانيةوهي،سيوانشهرمنالعاشراليومفي،يهوذاأرضإلى

.يهوذاملكيوشيابنصدقيا

والرجال،والأسرى،والأمراء،يوكينابابلملكنصرنبوخذحملبعدما

بابل.إلىبهموذهب،القدسمنالأرضوشعبالمقتدرلن

،الذنوبوتقديما!،حرقكمتقديماتلتبتاعوامالاإليهمأرسلناقدإنأ:وقالوا-

ربنا.المولىمذبحعلىتقدموهاتقديماتولتصنعوا،مناولتعدو!،والبخور
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بلاسار،إبنهحياةأجلومن،بابلملكنصرنبوخذحياةأجلمنولتصلوا-

.السحاءأياممثلالأرضعلىأيامهمالكون

وتحت،بابلملكنصرنبوخذظلفيولنعيش،أعيننافيوالنور،القوةالربوليعطينا-

منهما.الحظوةعلىونحصلكيرةأيامالهمانتبدولسوف،بلاسارابنهظل

هذاوإلى،ربناالمولىضدأذنبنالأننا،ربناالمولىإلىأجلنامنأيضاوصلوا-

وسخطه.الربكضبعنايرتفعلماليوم

فيبالاعترافلتقوموا،إليكمبهباعثوننحنالذيالسفرهذاتلاوةوعليكم-

المقدسة.الأياموفي،الأعيادأيامفيالرببيت

،يهوذالرجالاليومهذافيكما،الوجودخزيولنا،إلهناللربالعدل:وقولوا-

.القدسوسكان

وآبائنا.،وأنبيائنا،وكهنتنا،وأمرائناملوكناأجلومن-

.الربأمامأذنبنالأننا-

أعطاناالعيالوصايافوقلنسير،إلهناالربصوتإلىنستمعولم،وعصيناه-

علني.بشكلإياها

مازلنااليومهذاإلىمصرأرضمناباءنافيهالربأخرجالذيالأولاليوممنذ-

صوته.استماععنونعرض،إلهناللربعصاة

منذبهمايوعدأنموسىعبدهالربأمراللذان،واللعنةالشربنالحقولهذا-

بالحيبتفيضأرضاليعطينا،مصرأرضمنآباءنافيهأخرجالذيالوقت

.الأيامهذهفيهيكما،والعسل

إلينا:أرسلهمالذينالانبياءكلاملجميعولا،إله!ناالربلصوتنصغلمذلكومع-

الشرصانعينأجانبالهةعابدين،الشرلرقلبهوهموراءمناواحدكلومضى-

إلهنا.الربعينيأمام

الثانيالإصحاج

إلىالسفرذلكفيوأرسل،بابلفياليهودصنعهالذيوالاعترافالصلاة

.القدسفيإخوانهم
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يقضونالذ-شقضاتناوضد،ضدنابهتكلمالذيكلامهالرباستحسنعلبيهونجاء-ا

-هـلهوذأافيلإسرارجالهـوضدأمرائا.وضد،ملوكتاوضد،إسرائيلفي

أحدثهمثلحا!بأسرهاالسماءقبهتحتمثيللهيحدتلمعظببمأولباءأعلينهاليجلب-2

موسى.شريعةفيكتالتيللأشبباءوفقأالقدس!ا

ابنته.لحموالاخو،ابنهلحمبعضناأكلحتى-3

وجعلهمحولنأالتيالممالكجمععأيديتحتهليكونواأخقحعهمهذاعلىزيادة-4

بينهم.الربشتهمالتياالشعوبجميعبينوشنارأعارا

لصوته.مطعيننكنولم،إلهناالربضدأذنجنالأننا،نرفعولمنحوالأسفلريئولهذا-5

.اليومهذاظاهرهوحسبماالوجوهخزيولابائنالناوالخزي،إل!ضاللربالعدل-6

ضدنا.الرببهاتكللمبناحلتالتيالأوبئةهذ!جميعلأن-7

الشرير.قلمبهأفكارمنماواحدكلالتوبةيمكنناحتى،الربأمامنصللمهذاومع-8

فيعادلالربلأن:عليناالربوجلبه،الشرأجلمنعليناسهرالربولهذا-فى

بها.أوصاناالتيأعمالهجميع

أمامنا.وصنمعهاالتيالربوصاياوققلنسير،لصوتهنصغلمذلكومع-15

قديرةبيدمصرأرضمنشعبلثأخرجتالذىإسرائيلإلهالربأيهاوالآن-)ا

هوكمااسمألمسلثوأقم!،مبسوطةوذراع،عظيصةوقوةومعجزاتوبأيات

:اليومهذاظاهر

لنا.رسمتهماجميعتجاهوأثمناونافقناأذنبناإنناإلهناالربأيها-2)

بينهم.شتتناحيث،الكفاربينقليلانفرابقينالأننا:عناغضبكاصرف-13

وجوهأمامحظوةوأنلنا،لأجلكوأنقذنا،وتضوعنا،ربياصلواتنااسمع-14

أبعدونا.الذين

وأسباطه.إسرائيلدعيباسمكوأنه،إلهناالربأنتأنكبأسرهاالأرضتعرفلكي-15

لتسمعنا.أذنكالربأيهاوأمل/إليناوانظر،المقدسبيتكمنربياإليناتطلع-16

منأرواحهمأخذتوالذين،القبورفيالذينالأموأتلأن،وانظرعينيكافتح-17

.والعدلبالمجدللربيعترفوالن،أجسادهم

الكليلة،والعيون،وضعيفةمعزةتمشيالتي،الشدةمنالكئيبةالروحلكن-18

.ربياوالعدلبالمجدلكيعترفونسوفهؤلاء،الجائعةوالنفس
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وملوكنا.إبائنااستقامةأجلمنإلهناالربأيهاأمامكتضرعنانلقيلاولهذا-لإا

.الأنبياءعبيدكألسنةعلىتكلصتحسبماعليناوغضبكسخطكأرسلتلأنكبل-02

فيتقونسوفوبذلك،بابلملكوتعبدوا،مناكبكماحنوا:الربقالهكذ!-21

ابائكم.إلىأعطيتهاالتيالأرض

بابل.لملكتنعدوابانالربصوتتسمعوالموإذا-22

،الفرحوصوت،الطربصوتالقدسخارجومن،يهوذامدنفيسأوقففإنني-23

فيها.ساكنلامهجورةالأرضجميعولتكون،العروسةوصوت(العرش!وصوت

تكلمتالذيكلامكأقصتولهذا:بابلملكنتعبدأنفيصوتكإلىنستمعلملكننا-24

مواضعها.منآبائناوعظامملوكناعظامتخرجأن،الأنبياءعبيدكألسنةعلىبه

عطيمشقاءفيماتواوقد،الليلوصقيع،النهارلحرطرحواقدلاناهموها-5+

.وجاعلأوبا،لسيفوا،بالجوع

لاشرلأجل-اليومهذأفيمرئيهوكما-باسصكرعيالذيالبيتوجعلت-26

.يهوذاوآلإسرائيل

العظيمة.رحمتكوكل،جودتكبكلإلهناالربأيهاعاملتناوقد-27

بنيأمامشريعتكيكتبأنأمرتهيومموسىعبدكلسانعلىتكلصتكما-28

فائلأ:إسرائيل

الأممبينقليلاعددال!يغدونالكثيرالعطيمالجمعهذافإنلصوتيت!معوالمإذا-92

بينهم.أشتتهمالذين

3 C-فيلكمنهم-الرقابقساه-معاندشعبلأنهم،إليئيستمعوالنبأنهمعالملأنني

أنفسهم.يتذكرونسوفسبيهمأرض

.ليسحعواواذأنأقلوبأأعطيهمسوفلأنني:إلههمالربأناأننيفسيعلمون-31

باسي.ويتفكرون،سبيهمأرضفيفسيسبحونني-32

الذينابائهمطريوسيدكرونلأنهم،أعمالهمشروعن،عنادهمعنويتوبون-33

.الربأمأمأذنبوا

إبرإهيما:آباءهمبها،بيمينوعدتالتيالأرضإلىأعيدهمولسوف-34

.ينصحقواولن،تعدادهمأزيدولسوف:سادتهافيصبحون،ويعقوب،وأسحق
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أعاودولن:شعباليولكونون،ربهمفأكون،أبدياميثاقامعهمأقيمولسوف-35

إياها.أعطيتهمالتيالأرضمنإسرائيلشعبيطرد

الثالثالإصحاج

،باروخكتبهالذيالسفرذللثفيموجودةواعترافاتهمصلواتهمبقية-3

.القدسالىوأرسله

.الأرضفوقورئيت،يعقوبالىأولاأظهرتالعيالحكمة-03

.الكروبفيوالروح،الالامفيالنفسإليكصرختقد،إسرائيلإلهالقديرالربأيها-ا

أمامك.أذنجنالأنناعليناوأشفق:رجمإلهفإنكوارحمالربأيهااسحع-2

كلية.فنهلكنحناما،الأبدإلىتدوملأنك-3

الإسرائيل!ينالأمواتصلواتألانايسمع!إسرائيلإله/القديرالربأيها-4

هذهسببمماتإلههمالربلصوتيستمعواولم،أمأمكأذنبواالذين،وأبنائهم

نجا.لحقتالتيالأوبئة

الوفت.هذافيوباسمكبقوتكتفكربل:الأولينابائناالامتتذكرلا-5

نسبح.ربياواياك،إلهناالربأنتلأنك-6

نسمبحكوإتا،باسمكندعوأنبقصد،قلوبنافيمخافتل!جعلتلذلكلانك-7

أمامك.أذنبوهاالتي،الأولننابائاائامجصيعتذكرنالأننا:سبينافي

خاضعيننكونولأن،وللعنةللتعييرشتتناحيث،سبينافيالانحتىنحنوها-8

إلهنا.الربعنارتدوأالذين،اباثنااثامجميعحسبللعقوبات

الحكمة+نفهمحتىأصغ:الحياةوصاياإسرائيليااسمع-و

وغدوتذبلتوأنك،أعدائكأرضفيغدوتأنإسرائيلياحدثكيف-01

.الامواتمعوتنجست،غريبةبلادفيعجوزا

القبر.إلىوادخلفاذهب،معهمحسبتقدكنتوإذا-11

الحكمة.يمبوعهجرتقدإنك-12

ألابد.إلىبسلامسكناكلتوجب،الربدروبفيسلكتأنكولو-13

أينأيفاتعرفأنيمكنكحتى،الفهموأين،القوةوأين،الحكمةأينتعقم-14

.والسلامالعيوننوروأين،والحياةالأيامطول
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31

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

31

32

33

34

35

36

.؟كنوزهابلغالذيومن؟مكانهاوجدالذيمن-

.الأرضوحودن!علىيتسلطونوالذي،الكفارأمراءحالالىكيف-

الفضةيكنهزونوالذين،الهواءفيالطيوربملاعبةالوقتيمضونوالذين-

.؟لكسبهمحدولا،البشرعليهيتوكلممأ،والذهب

لمالمجهم.استقصاءولا،زائدبشكلويهتمون،الفضةيصوغونالذينهملأنهم-

مقامهم.وقاموااخرونوجاء،القبرإلىوذهبوااضمحلوالقد-

الأديب.طريقيعرفوالملكنهم:الارضوسكنوا،النوررأواشباب-

الطريق.ذللثعنبعيدينبنوهموكان:يدركوهاولم،سبلهيفهمواولم-

ت!يمان.فييرولم،كنعانفيبهيسمعلم-

صانعو،وتيمانحرانوتجار،الأرضعلىللحكمةأيضاالمبتغونهاجروبنو-

وأالحكمةطريقعرفهؤلاءمنواحدمنما،التفهمعنوالباحثون،الحكايات

سبلها.تذكر

ملكه!رقعةأوسعوما،الرببيتأعظمماإسرائيليا-

.قياسبغيروهووعال،نهايةبغيروهوعظيم-

.بالقشالوالحاذقون،الهائلةالقاماتذووالبدايةمنالمشهورونالعماليقكانهناك-

المعرفة.طردقيمنحهمولم،الربيخترهملمهؤلاء-

حماقتهم.خلالمنوهلكوا،حكمةلديهمتكنلملأنه،دمرواأنهمغير-

.؟الغيوممنبهاونزل،فتناولهاالسماءإلىصعدمن-

قي.الخالصالذهبمقابلوجلبها،فوجدها،البحرعبرذهبمن-

سبيلها.علىمطلعأو،طريقهايعرفإنسانمنما-

إلىالأرضأعذالذي:بفهمهاكتشفهاوقد،يعرفهاشيءبكلالعالملكن-

أربع.ذواتحيواناتوملأها،لأبدا

خائف.وهوفيطيعهثانيةيدعوهثم،فينطلق،الضوءيرسلالذي-

ونجشرون،نحنها:يجبنيدعوهنوعندما:محارسهافيالنجومأشرقت-

خلقهن.الذيعلىالضوءبسرور

أحد.جانبهإلىيعذولا،ربناهوهذا-

إسرائيل.ولحبيبهيعقوبعبدهإلىوأعطاه،المعرفةطريقك!ثحفهو-
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.الألتأسمعوتحادث،الأرضعلىتراءىذللهوبعد-37

الرابعالإصحاح

.المتقدما"لإصحاحفيتقدمالنيهوالرصاياسفر-أ

.بالخلاصوالأمل،الأملنحواليهودتحرك-25

لهمبهاتمسكمنكل:الأبدإلىهيالتيوالشريعة،الربوصاياسفرهذا-ا

.يموتونسيهصلونهاالذينلكن،الحياة

.تضاءأنيمكنكحتىالضياءفيوسر:بالوبةوتمسك،يعقوبياتب-2

غريبة.أمةإلىللثالمفيدةالأشياءولا،اخرإلىمجدكتعطلا-3

لنا.معروفةجعلتقدللربالمرضيةالأشياءلأن:إسرائيليالناطوبى-4

إسرائيل.تذكاريا،سعيدأشعبييا-كن5

غضبأثرتملأنكملكن:هلاككمأجلمنليس،الأممإلىبيعكمجرىلقد-6

اعدائكم.إلىفأسلمتم،الرب

.الربإلىولي!،الشيطانإلىأضحياتقدمملأنكم(صنعكمالذيأغفتمولقد-7

رعتكم.التيالقدسوأحزنتم،ألثاكمالذي،الأزليالإلهنشتملقد-8

منتسكنونالذينأنتماسمعوا:قالتعليكمنازلاالربغضبرأتعندمالأنها-9

النحيب.منالمزيدعليئالربأنزل:صهيونحول

Io-عليهم.الأزليجلبهالذي،وبناتيأولاديسبيرأيتلأنني

والنحيب.البكاءمعأبعدتهملكن،ربيتهمقدكنتبفرح-11

بسبب،مهجورةوتركت،كثيرينمننبذتالتيالأرملةأنا،بىأحديشمقلا-12

.الربشريعةعنزاغوالأنهم،أبنائيذنوب

سبلفييمشوأولم،وصاياهطريقفييسيرواولم،أحوالهيرفوالمإنهم-13

بصلاحه.التأديب

جلبهالذيوبناتيأولاريسبيوليتذكروا،صهيونحوليسكنونالذينليقدم-14

الأزلي.عليهم

ولاالجوزتحترملا،غريبلسانذات،وقحةأمةبعيدمنعليهمجلبلانه-15

طفل.علىتشفق
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منمهجورةوحيدهوتركوها،للأرملةوالأعزاءالاحباءالأبناءبعحدأحملوالقد-16

.باتدون

.؟أساعدكمأنيمكنشيءبأيلكن-17

أعدائكم.أيديمنسيخلصكم،البلاياهذهبكمأنزلفالذي-18

.وحيدةتركتلأنني:طريقكمفيسيروا،أولاديياسيروا-91

الأزليإلىأصرخولسوف:صلواتيصوحولبست(السلامحلةخلعتلقد-5+

أيايهما.طوال

أيديمنسيخلصكموهو،المولىإلىواصرخوا،أولادييامستبشرينكونوا-21

عليكم.المتسلطينالأعداء

لدنمنالسروروسيأتيني،يخلصكمسوفالذيالأزليفيهورجائيلأن-22

مخلصنا.السرمديمنقريبعماستؤتونهاالتيالرححةبسبب،القدوس

ومسرةبفرحثانيةإليئسيردكمالربلكن:والنحيببالبكاءورعتكمقدلأتي.23

الأبد+إلى

منخلاصكمسيرونقريبعماهكذا،سيكمصهيونجيرانالانرأىوكما-24

الأزلي.وبهاءعظيممجدمعستنالونهالذيالربعند

اضطهدكملقد:الربعدمنبكمنزلالذيالغضببصبرأولادييأتحملوا-25

رقبته.علىوستطأون،دمارهقليلبعدسترونلكنكم،العدو

.الأعداءعليهاستولىقطيعمثلوسيقوا،وعرةطرقاالمترفونأولاديسلك-ث!2

منتذكركميجريسوفلأنه:للربواصرخوا،أولادييا.راحتكمخذوا-27

.الأشياءهذهبكمأنزلالذيقبله

أكنر.مرإتعشرالتمسوه،عدتموقدوالان:الربعنالضلالذهنكمفيكانلأنه-28

أبديا،سروراثانيةمرهلكميجلبسوف،البلاياهذهعليكمجلبالذيلأن-92

خلاصكم.مع

سيعقلك.الاسمذلكمنحكالذيلأن:قدسياتشجعي-03

بسقوطك.وشمتوا،ازوكالذينهمتعساء-31

.أولادياستقبل!التيهيوتعيسة:أولادكاستعبدتالتيالمدنهيتعيسة-32

هجرانها.عندحزينهتكونسوف:لسقوطكمسرورةوكانت،لدماركشمتتكمالأنها-33
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أحولولسوف،العظيمحشدهامنالسرورجميعأنتزعسوفأننيذلك-34

نحيب.إلىفخارها

ولسوف،طويللوقتذلكوستتحمل،الأزليقبلمنعليهانزلتنارالأن-35

مديد.وقتإلىالشياطينتسكنها

.الربمنإليكتأتيالتيالمسرةوتلقي،الشرقنحوحولكمنقدسياتطلعي-36

الشرقمنبعضابعضهممعجاءوالقد،قادمونودعتهمالذيأولاديهمها-37

.الرببمجدمبتهجونهم،القدوسبكلمة،الغربومن

الخامسالإصحاح

نحوالسرور.القدستتجه-أ

المجد.معالسبيمنعودتهمتنتظر-5

الأبد.إلىالربعندمنالمجدبهاءوالبسي،والمذلةالوححلةقدسيااخلعي

رأسكعلىوضعي،الربعدمنجاءالذيالمزدوجالاسمتقامةثوبتسربلي

الأزلي.المجدإكليل

.السمأءتحتبلدكلفيسناكيظهرسوفالربلأن

الاستقامة،سلام،الابدإلىالربفبلمنبهستدعينالذياسمكوشكون

.الربعبادةومجد

بنيكوانظري،نحوالرقحولكمنوتطلعي،الأعاليفيوقفي،قدسياانهضي

.الرببتذكرمهجينالقدوسبكلمةمشرقهاإلىالشص!مغربمنمجتصعين

معيدهمالربلكن:الأعداءهـس!وقهم،أقدامهمعلىعنكارتحلواأنهمذلك

المملكة.أبناءمثل،بمجدمرفوعين،إليك

تملآوأن،المستمرةالطويلةوالشواطى،مرتفعتلكلبتسولة،أمرالربلأن

.الربمجدفيإسرائيليسيركيما،ممهدةالأرضتكونوأن،الأودية

تظللأنطيةرائحةذاتشجرةكلوعلى،الغاباتعلىتوجبهذاعلىفلادة

.الربأوامربموجبوذلك،إسرائيل

منوالصلاحالرحمةمعمجدهضوءفيبسرورإسرائيليسوقسوفالربلأن

.عنده
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إومياوسالة
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01

السادسالإصحاج

ذنبهم.هوالسبىسبب-،

مذكورةوأوثانهمأصنامهمالذينضلال:بابلهواليهنقلواالذيالمكان-3

.الإصحا!هذافي

فيسوقهمعلىمزمعابابلمللثكانالذينإلىإرميابهاأرسلالتيالرسالةنسخة

.الرببهأمرهبمامهايخبرهم،بابلإلىالسمبي

قبلمنبابلإلىأسرىتساقونسوف،الربأماماقترمموهاالتيالذنوببسبب

البابليين.ملكنبوخذنصر

مقدإره،طويلاوزمانا،كثيرةسنينهناكتبقونسوف،بابلدخلتمإذاإنكم

.بسلامهناكمنأخرجكمذلكوبعد،أجالسبعة

علىمحصولة،خشبومنذهبومن،فضةمنالهةبابلفيسترونإنكموالان

الأمم.فيالرعبلتلقي،المناكب

ترونعندما،منهاتخافواولا،الغرباءمثلتكونو!ولا،حذركمخذوالهذ!

يتعبدونها.وخلفهاأمامهاالحشود

.نعبدكأنينبغي،الربأيها:قلوبكمفيقولوابل

بأرواحكم.أعتنينفسيوأنا،معكمملاكيلأن

بالفضة،ومغشاة،مذهبةنفسهاوهي،الحرفينحتهافقدلألسنتهابالنسبةأما

.الكلاميمكنهاولازائفةإلاهيإلأذللثومع

لرؤوستيجاناويصنعون،مزينةالحروجتحبعذراءوكأنها،الذهبلهايأخذون

ربابهم.أ

لأنفسهم.ويمنحونها،وفضتهمأربابهمذهبأحياناالكهنةويسرق-

الأربابويزيون،العمومياتالعاهراتإلىمنهايعطونهم،هذأومع-

والخشب.والذهبالفضةمنأنهامع(كالشربالملابس
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بغطاءأنهامع،والسوسالصدأمنأنفسهاحمايةالأربابلهذهيمكنولاهذا-

.الأرجوانمن

عليها.كثيريتراكمعندما،الهيكلغبارمنوجوههاويمسحون-

صولجانأحدهابيد،عليهايعتديمنتميتأنلهايمكنلاالتيالأوثانوهذه-

البلد.علىحاكمكأنه

ومنالحربمننفسهينجيأنيمكنهلالكنه:وفأسمديةأيضااليمنهىيدهوفي-

.اللصوص

تخافوها.لاولهذأ:الهةليستأنهابذلكفحق-

ينكسر،عندماشيئأيساويلايصبحالإنسانيستخدمهالذيالإناءكمالأنه-

أقداممنبالغبارأعينهاتمت!لئالهيكلفيتوضعفعندما،أربابهمكذلك

الداخلين.

حكموكأنه،الملكعلىيعتديالذيعلىجانبكلمنالأبوابتغلقومثلما-

خشيةوبمزاليج،وبأقفالبأبوابهياكلهمالكهنةيحصنهذاومثل،بالموتعليه

.اللصوصقبلمنآلهتهمتسلبأن

ترىأنتسمتطيعلاوهي،لأنفسهميوقدونمماأكثرالسرجمنلهايوقدونوهم-

شيهئا.

فتأكلهاقلوبهاتنهش!الأرضحشراتأنذكروقد،الهيكلباءكجوائزوهي-

تشعر.لاوهيوثيابهاهي

الهيكل.منالمتماعدالدخانخلالمنوجوههااسودتولقد-

والسنانير،الطيورأنواعوسائروالبومالخطافورؤوسهاأبدانهاعلىويقف-

أيضا.

تخشوها.لاولهذا:آلهةليستبأنهاهذامنفاعلموا-

حتىلأنه:رونقلهايكنلم،صدأهيمسحلمإن،للزينةيغشيهاالذيوالذهب-

تشعر.لمعليهاصيغعندما

.جدامرتفعةبأثمانتباعذلكومع،حياةبلاهيهناكالتيوالأشياء-

هوانها.للناستبديوبذلك،أرجللهاليسلأنهالمناكبعلىتحملوهي-
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نفسها:منتقوملاالأرضعلىسقطتإذالأنها:يخزونيعبدونهاوالذين-27

نفسهاتجعلأنيمكنهاأميلتإذاولا:نفسهامنتتحركأحدنصبهاإذاولا

.أمواتإلىتقدمكماالهدايالهايقدمونبل:تستقيم

بها،هـشصرفونيبيعونهاكهنتهافإن،لهاتضحىالتيللأشياءبالنسبةأما-28

لمسكينحظافيهايجعلنولامنهاجزءبتمليحزوجاتهمتقوم،نفسهاوبالطريقه

لسقيم.ولا

فلا:بالهةليستأنهاتعلمالأشياءوبهذه:ذبائحهاتأكلوالنفساءالطامث-92

تخافها.

التيالالهةهذهأمامالأطعمهيضعنالنساءلأن؟الهةتسمىأنيمكنكيفلأنه-03

وخشب.وذهبفضةمنهي

منومامحلوقةورؤوسهمولحاهم،ممزقةوثيابهم،هاكلهافيالكهنةهـلجلس-31

رؤوسهم.فوقشيء

الميت.بشأنالقياملدىجلسوارجالمثل،آلهتهمأمامويصرخونويزمجرون-32

وأولادهم.نساءهمويكسونثيابهاعنهاالكهنةوينزع-33

نأوسعهافيوليس:التعويضتستطيعلافإنهاأحسنأوإليهاأحدأساءماوإزا-34

تخلعه.أوملكاتقيم

ولم،نذرألهاأحدنذرماوإذا:مالاولاثروةتهبأنبإمكانهاليسهذاومثل-35

به.تطالبفلايقضه

.القوييدمنالضعيفتنقذأنولا،الموتمنأحدأتنجيأنيمكنهالا-36

.شدهذيعنتفرجأنولا،الأعمىإلىالبهصرتردأنتستطيعولا-37

اليتيم.إلىالإحسانولا،نحوالأرملةالرحمةإبداءيمكنهاولا-38

الحجارةمثلهي،والفضةبالذهبالمغشاةأو،الخشبمنهيالتيالهتهمإن-93

.الخزييلقونسوفيعبدونهاوالذين،الجبلمنالمقطوعة

الكلدانيونعندماولاسيما،الهةبانهايفكرأنأويعتقدأنلإنسانكيفوهنا-04

يزدرونها؟أنفسهم

تمكينهمنههـلطلبونبعلإلىيقدمونه،الكلاميمكنهلاأبكمارأواماإذاأنهممع41-

الفهم.علىقادروكأنه،النطقمن
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ذلك،عبادتهالمحعركونوفهمههذااستيعابأنفسهمهميستطيعونلاهذاومع42-

المعرفة.يمتلكونلاأنهم

عنبدلاالنخالةيحرقنبالحبالمتحزماتالطرقاتعلىيجلسنوالنساء-43

بأنهاصاحبتهاتعيرسوف،وضاجعهامنهمواحدةمجتازاجتذبفإذا:البخور

حبلها.يقطعولممثلهاتحظلم

الهة.إنهايقالأويظنأن-عليهبناء-يمكنفكيف:قلفهويصنعماكلإن-44

نأصانعهاأرادهماسوىتكونأنيمكنولا:والصاغةالنجارينصنعهإنها45-

.تكون

نأصنعوهاالتيللأشياءيمكنفكيف،طويلاالبقاءصنعوهاللذينيمكنولا46-

لهة؟آتكون

وال!ثنار.العاربعدهممنيأتونللذينخلفوافلقد-47

يمكنهمأينب!يهنهمفيصاالكهنةيتشاوربلاءأوحربأيعليهمتأتيعندمالأنه-48

معها.الاختباء

منلاأنفسهاتنجيلاوهي،بآلهةليستأنهاالناسيشعرلاهذاعلىفكيف4-فى

البلاء؟منولاالحرب

وقتئذسيعرف،والذهببالفضةمغشاةوهي،الخشبمنأنهايتبينعندمالأنه-05

مزلفة.أنها

صنعةبل،الهةليستأنها،وضوحبكلوالملوكالأمملجميعلتينولسوف-51

.الربصنعةمنفيهاشيءولا،الناسأيدي

الهة؟ليستأنهايعرفلنوقتهافمن-52

.الناسإلىمطرإعطاءأو،البلادفيملكإقامةيمكنهالالأنه-53

لأنها:مظلمةمنأحداتنقذأنولا،نفسهاأجلمنتخاصمأنيمكنهالالأنه-54

.والأرضالسماءبينالغربانمثل

وأبالذهبالمغشاةأو،الخشبمنالمصنوعةالآلهةهذهبيتفيناروقعتوإذا-55

تحترقفسوفأنفسهاهيلكن،هـلنجون،هـلبتعدونكهختهاسيههرب،الفضة

البيت.جوائزمثلرمأداوتصبح
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يفكرأنيمكنفكيف:عدوأومللثأيتقاومأنتستطيعلاإنهاهذاعنفضلا-56

الهة؟إنهايقالأو

نأوالذهببالفضةوالمغشاةالخشبمنالمصنوعةالآلهةلهذهيمكنولاكما-57

.السراقأواللصوصمنتنجو

عليها،التيوالثيابوالفضةالذهبعنهاهـشتزعونعليهايستولونالذين-58

أنفسها.عنالدفاععنعاجزه:وهيبهاولذهبون

سيكونصاحبهيستخدمهالبي!فينافعاإناءأوالبأسذويمنملكاأنجرملا-95

آلهةمنخير،بداخلهالتيالأشياءلحفظالبمتفيبابأأو،الزورالهةمننفعاأكنر

.الزورآلهةمنأفضلقصرفيلخشبامنعمودأأو،الزور

6C-وهىأضيفتهابوللقيامأرسلتوقد،مضيئةوالنجوم،والقمر،الشمسلان

لمرسلها،مطعة

منبلدكلفيالريحتهبذلكمثل،رؤيتهسهلتلمعإذاالبرقوكذلك-61

.البلدان

به.أمرنمايفعلن،العالمجميعفوقتمرأنالغيوميأمرالربوعندما-62

فلاتلكأما:بهأمرتماوالغاباتالجباللإقاءفوقمنالمرسلةالناروتفعل-63

.قوةولامنظرألابهذهتعدل

تجريأنتستطيعلاأنهارأياوقد،الهةإنهايقالأويفترضأنيمكنلالذلك-،ء6

.بالإنسانإحساناتصنعأوحكما

تخافوها.فلا،الهةليستأنهاعلمتموقدأما-65

تبأركهم.أنولاالملوكتلعنأنتستطيعلالأنها-66

كألشمستنيرأنولا،الكفاربينولاالسماءفيلااياتتبديأنيمكنهالاكما-67

كالقمر.تضيءأنولا

أنفسها.ومساعدة،غطاءتحتالحصولبمكنت!هالأن،مهاخيرالبهائم-68

تخافوها.فلا،الهةأنهاالوجوهمنبوجهلنايتبينلموبالجملة-96

تخولفلعبةمثل:والذهببالفضةوالمغشاةالخشبمنالمصنوعةالهتهممثل-07

شيئأ.تحفظلا،مقثأةفيتنصب
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شوكةمثلوالذهببالفضةوالمغشاةالخشبمنالمصنوعةالهتهممثلوأيضأ-71

الظلمة.فيمطروحميتومثل،طيركلعليهايحطحديقةفييضاء

وهوالع!يأكلهالذياللامعالأرجوانمنبالهةليستأنهالرفولسوف-72

.الآفاقفيعاراوئصيرتؤكلسوفأنفسهاالأمراخرفيوهي:عليها

نائيأيكونفبذلك:أصنامبلايكونأنالمستقيمللرجلأفضلإنهعليهوبناء-73

الملامة.عن
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المقدسينالثلاثةالاطفالأغنية

قوله:بعددانيالسفرمنالثالثالفصلمنهوأدناهمسطورهوماإن-أ

فيوهوالمتأججالملتهبالأتونفيموثوقوهوالأسفلالى،)سقط

:العبريالنصفيموجودغيرأدناهمسطورهومالان32الفقرة،(،وسطه

.24الفقرة-نصر،،نبوخذ"وعندئذ:الكلماتهذهحتى

واعترافاته.وصلانهعازاريا-2

نأنجدالأتونحولكاثواالذينالكلدانيونبهاحترقالذيالوقتفي-24

.أذىأييصبهملمسالمينكانوأالأتوندأخلفيالعلاثةالأطفال

.الأتونفيالعلاثةالأطفالاغنية-28

وياركونه.ويحمدونهالرببحمديسبحونوهمالناروسطفيومشوا-ا

ةوقالالاروسطفيوهوفمهفححثموصلىعازارياوقفذلكعد-2

الأبد.إلىوالتحجيدبالمدحجديراسمكإنالأولينابائناربالربأيهاتباركت-3

الهدىهووهداك،الصدقهيوكلماتك،بناصنعةمابكلوعادلمحقلأنك-4

بعينه.العدلهيوأعمالكالصحيح

كات،القدسوأعني،الممدسةابائناوبمدينةبنافعلتهاالتيالأعمالجميعإن-5

منا.ثاومنوبنالذقأفاوءجزا

القويم.طريقلثعنوأبتعدنأالخطاياواقترفناأذنبناقدلأننا-6

ولمعليهانحافظولملأوامركنمثلولمالأعمالجميعفيالحدودتجاوزناولقد-7

أحوالنا.تستقيمحتىبهأمرتنامانفعل

أيدينا.اقترفتهلماوفاقاجزاءاكانبنافعتهمافكللهذا-8

،الربأوامرنبذواوقد،شرلعةأوبقانونيتقيدونلاالذينلأعدائناسلقناولقد-فى

العالم.فيأحدشرهفييوازيهلاظالمملكإلىوسلمنا

لع!باركبالنسبةومسبةعارأأصبحنافقدأفواهنانفتحأننسئطغلافنحنوالان-01

.بإخلاصيعبدوكمنولكل

ميثاقك.نبطلوألالأعدائناكلياتسلصناألاالكرلملوجهكإكرامأإليكنتوسل-11
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وإكرامآ،اسحقلعبدكوإكرامآ،إبراهيملخليلكإكرامارحمتكمنتحرمناولا-

المقدسة.لإسرائيلك

السماءنحومبعددعددهمتجعلوأدط،ذرارلهمعددبزيادةوعدتهمقدالذين-

البحر.شاطنعلىالرمالوبعدد

أنحاءجصتىفيتشتتناوقد،أمةأيمنعدداأقلأصبحناقدالربأيهالأتا-

ذنوبنا.بسببالعالم

قرابينأيأوأضاحأيأو،للحرقتقاديمأيأو،قائدأو،أميرأيلنايعدولم-

لرحص!تك.طلباأمامكالأضحيهاتبهنضحيمكانأيأوبخورأو

تقبنا.بأدطذليلةوبأرواح،ندمكلهامنسحقةبقلوبفنرجوكذلكومع-

هكذاالسمينةالنعأجمنالألوفوعشراتوالعجولالكلباش!لكنقدمكناوكما-

.هواكاتباعشرفوامنحنا،اليومهذافيقرابيننامنااقبل

وجهكمرضاةونلتمس،منكخشيةوكلناقلوبنابكلإليكنتوجهنحنوالان-

الكريم.

العممة.وبرحمتكبكرمئاعاملنابل،العار!اتضعناولانفوسناتخجللا-

علىالعارولتنزل،الربأيهااسمكوليتصجد،المذهلةلأعصالكطبقاوخلصنا-

.أبناءكيؤذونمنكل

ولتكسروقواهمقدراتهمجميعفيوالاضطرابالفوضىعليهمولتنزل-

شوكتهم.

العالم.أنحاءجميععلىالمجدولك،غيركربلاالربأنتأنكوليعلموا-

حاراوجعلهالأتونإمدادعنيتوقفواولم،الملكعبيديتوانلمالأثناءهذهوفي-

.القص!يرةالخشبوقطعواللبانوالقطرإنالراتنجبإضافةوملتهباجدا

ذراعا.وأربعينتسعةالأتونفوقارتفعتاللهبألسنةإنحتى-

.الأتونحولالموجودينالكلدإنيينوأحرقتالخارجإلىالارتسربتوقد-

وأبطلاللهبوضرب،ورفاقهعازارياحيثالأتونإلىنزلالربملاكولكن-

.الأتونفيالنارمفعول

يأيصبهمولمنارأىممسهمفلمصافرةهـلحكأنهاوسلامأبرداالناروجعل-

.مكروه
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قائلين:ويمجدونهوأحدبنغمالربباسميسبحونالثلاثةبدأذلكعند-!2

إلىالجميعفوقاسمكوليعلبحمدكولنسبحابائنارلتياالربأيهاتباركت-2فى

الأبد.

الأبد.إلىالجميعفوقاسمكوليعل،بحمدكولنسبحالمقدساسمكولي!بارك-03

إلىالجميعفوقأسمكوليعل،بحمدكولنسبح،مجدكهيكلفيأنتتباركت-31

لأبد.ا

ونسبهح،الكروبيينالملائكةفوقوتجلسالأعماقفيماترىالذيأنتتاركت-32

الأبد.إلىالجميعفوقاسمكوليعلوبحصدك

وليتمجدبحمدكولنسبح،ملكوتكعرشعلىجالسوأنتأنتتباركت-33

الأبد.وإلىالجميعفوقاسمك

وليتمجدبحمدكولنسبح،الجميعفوق،الزرقاءسمائكقبةفيأنتلباركت-34

الأبد.وإلىالجميعفوقاسمك

أسمهوليهعلبحمدهسبحي،الربباركن،للربالخالدةالأعمالأيتهاوأنت-35

الأبد.وإلىالجميعفوق

وإلىالجميعفوقاسصهوليعل،بحمدهوسبحي،الربباركيالسمواتأيتها-36

الأبد.

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحي،الربباركيالربملائكةيا-37

الأبد.

فوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحي،الربباركيالسمواتفوقالمياهأيحها-38

الأبد.وإلىالجصيع

الجميعفوقاسمهوليعل،بحصدهوسبحي،الربباركيالإلهيةالقدرةأيتها-3فى

الأبد.وإلى

الجميهعفوقاسمهوليهعل،بحمدهوسبحا،الربباركاوالقمرالشمسأيتها-04

الأبد.وإلى

الجصيعفوقأسمهوليعل،بحمدهوسبحوا،الربباركو!السماءفيالنجومأيتها-41

الأبد.وإلى
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الجميعفوقاسمهوليعل،بحصدهوسبحيالربباركيوالندىالأمطارأيتها-

الأبد.وءالى

الأبد.وإلىالجميعفوقاسحهوليعل،بححدهوسبحيالربباركيالرياحأيتها-

ص!الىالجميعفوفاسمهوليعل،بحمدهوسبحيالربباركيالحارةالنيرانأيتها-

الأبد.

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحاالربباركاوالشتاء،الصيفأيها-

الأبد.

وليعل،بحمدهوسبحواالربباركواوالثلوجالعواصفوأيتها،الندىأيها-

الأبد.وإلىالجميعفوقاسمه

وإلىالجيمفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحاالربباركاوالنهارالليلأيها-

الأبدء

وإلىالجميعفوقاسمهوليل،بحمدهوسبحاالربباركاوالظلامالنورأيها-

الأبد.

وإلىالجميحفوقإسمهوليعل،بحمدهوسبحاالربباركاوالبردالجليدأيها-

الأبد.

وإلىالجصعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحاالربباركاوالثلجالصقيعأيها-

الأبد.

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحاالربباركاوالغيومالبرقأيها-

الأبد.

الأبد.وإلىالجميعفوقاسمهوليعلبحمدهوتسبحالربتباركالأرضفلندع-

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحيالربباركيوالتلالالجبالأيتها-

الأبد.

وليل،بحمدهوسبحيالربباركىالأرضسطحعلىالناميةالأشياءأي!تها-

الأبد.دالىالجميعفوقاسمه

الأبد.وإلىالجصيعفوقاسصهوليهعل،بحمدهوسبحيالربباركيالينابيعأيتها-

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحيالربباركيوالأنهارالبحارأيها-

الأبد.
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اسمهوليعل،بحمدهوسبحيالربباركيالماءفييتحركمنوكلالحيتانأيتها-57

الأبدءوإلىالجميعفوق

فوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحيالربباركيالهواءفيوالطيورالعصافيرأيتها-58

الأبد.وإلىالجميع

الجمميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحيالربباركيوالمواشيالوحوشأيتها-95

الأبد.وإلى

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحواالربباركواالأطفالأيها-06

لأبد.ا

وإلىالجميحفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحواالربباركواالربكهنةيا-61

الأبد.

وإلىالجميعفوقاسمهوليعل،بحمدهوسبحواالربباركواالإسرائيليونأيها-62

الأبد.

وإلىالجيمفوقاسمهوليعل،بحصدهوسبحواالربباركواالربعبيديا-63

الأبد.

اسمهوليعل،بحمدهوسبحواالربباركواالتقوىذاتوالنفوسالأرواحأيها-64

الأبد.لىالىالجميعفوق

اسمهوليعل،بحمدهوسبحواالربباركواقلوبهمفيالمتواضعونالصالحونأيها-65

الأبد.وإلىالجميعفوق

وليعل،بحمدهوسبحواالربباركواأولاس!!3ميسائيلوياعازريأوياحنانيايا-66

،الموتسطوةمنوخلصناالجحيممننجاناقدلأنه،الأبدوإلىالجميعفوقاسمه

أنقذنا.لقدالنارمنتصفمنحتىبللاالحارقواللهبالأتونوسطمنوأنقذنا

.شيءكلوسعتورححتهكريملأنهنعماثهعلىللربالشكرقدموا-67

رحمتهلأنواشكروهبحمدهسبحواالأربابربباركواالربتعبدونالذينأنتم-6كا

علمأ.شيءكلوسعت
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سوسنةتاريخ

النسخةفيموجودةغيرلأنها،دانيالسفرأولمنالفقراتهذهأخذت

والتنين.بعلقصةوكذللا،العبرلة

بها.بالاستمتاعليقوماسوسنةحديقةفييختبمانتاضيان-61

بالزنا.عليهاالحكموشمببانيتهمانهاذلكيستطيعانلاوعندما-28

كاذبين.القاضيينويجدثانيةالمسألةيتفحصدانيالولكن-46

يواكيم.يدعىرجلبابلفيعاشلقد

ولكنهاالجمالفيغايةإمرأةوكانتخلشياابنةسوسنةتدعىزوجةلهاتخذوقد

.الربتخشىكانت

موسى.لشريعةطبقاابنصهصاوعلما،المتقينمنوالداهاوكانا

اليهودوكان،بخزلهمتصلةجميةحديقةلديه،وغنياعظميمارجلايوإكيموكان

الجميع.علىيعلوشريفاكانلأنهإليهيلجأون

الذيالربأمركماقاضيينالشعبشيوخمناثنينتعيينجرىنفسهاالسنةوفي

علىيهيمنونكانواالذينالقدماءهوالقضاةبابلفيالشرورسببإن:قال

الشعب.

ظلامة.أيلديهمنلكلاستمعاوهناك،يواكيمبي!فيالقاضيانهذابقيولقد

الحديقةإلىتخرجسوسنةكانتالظهرعندالمكانيغادرونالشعبكانوعندما

.لتهتنزه

تجاهها.الشهوةيرانداخلهمافيفاشتعلت!يومكلفيتتنزهالقاضيانرأها

تذكرأوالاعتارأوالسماءإلىالنظرعنأعينهماوتحولت،عقولهماففسدت

.والعدلالحق

علىمنهماواحدأييجرؤلمأنهإلا،حبهماأرقهماقدكلاهصاأنهماومع-

وحبه.بشجنهالآخرمفاتحة

بها.بالاتصالورغبته،شهوتهشدةإظهارمنخجلاكانمنهماكلالأن-

.يومبعديومأباهتماميراقبانهاكاناذلكومع-
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.الغداءوقتحانلأنهبيوتناإلىالآننذهبدعنا:للاخرأحدهماوقال-13

نفسه،المكانإلىمنهماكلرجعإلاخرعنأحدهماوافترقاخرجاعدماوهكذا-4)

وشهوته،بحبهللاخرمنهصاكلفاعترف(رجوعهسببعنالآخرأحدهمافسأل

.وحيدةبهيجدافهاوقتأعيناوعندها

تودوهيفقطوصيفت!انومعهاخرجتأنطوللةمدةاذظراأنبعدأنهوحدث-15

.حاراكانالطقسلأنالحديقةفيالاغت!سال

براقبانها.وهماتواريااللذينالقاضيينالشيخينسوىأحدالحديقةفييكنولم-أل!

الحديقةبابواقفلاالاعشالوكراتالزيتلىاجلبا:لخادمتيهاقالتعندها-17

.بالاغتسالأرغبلأني

خاصةسرلةأبوابمنوذهبتا،الحديقةبابوأقفلتا،بفعلهأمرتهماماوفعلتا-)8

متواريين.كانالأنهماالشيخينترلالمولكنهما،بهاأمرتهصاالتيالأشياءلجلب

وقالا:لسوسنةظهرالشيخانالخادمتانذهبتعندماوالان-91

نحبك،ونحنيراناأنرجللأييمكنولا،مغلقةالحديقةأبوابإن،انظري-02

مضاجعتنا.علىوافقيلذلك

سببهووهذامعكشابارأيناأنناعليكنشهدفسوفذلكعلىتوافقيلموإذا-21

عنك.الخادمتينإبعادك

لأنني:جانبكلمنوالخطربالحرجمحاطةإنني:وقالتسوسنهت!نهدتعندها-22

لنفسوف،ذلكأفعللموإذا،ليبالنسبةالموتيعنيفهو،الشيءهذافعلتإذا

أيديكما.منأفلت

.نظرالربأمامأذنبأنعلى،أيديكمابينأموتأنليوخير-23

عالبصوتيصرخانالشيخانوبدأ:عالبصوتتصرخسوسنةبدأتوعندها-24

ضدها.أيضآ

الحديقة.بابوفتحأحدهماركضوبعدها-25

ماذاليرواسريبابمنالحديقةإلىاندفعواالصراخالبجتخدمسمعوعندما-ل!2

لها.حدث

لملأنهمبالخجلفشرالخدم:القولمنيريدانهماالشيخانروىعندهما-27

قبل.منضدهاالقولهذامثليسمعوا
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وروياالشخانأتىأنيواكيمبيتفيالناستجمععندماالتالياليومفيوحدث-28

لإعدامها.طلبأسوسنةضدالضارالسقيمخيالهمافيلهماتهيأما

طل!بوها.وهكذا،يواكيمزوجة،خلشياابنةسوسنةاطلبوا:للناسوقالا-92

أقاربها.وجمغوأطفالهاوأمهاأبوهاومعهاسوسنةحضرت-03

المنظر.وجميلةناعمةامرأةسوسنةكانتوالان-31

حتى(مغطىكانوجههاالأنوجههاكشفالأشرارالرجالهؤلاءفطلب-32

بجمالها.التمتعيمك!نهصا

را!ا.منوكلأصدقاؤهابكىلذلك-33

رأسها.علىأيديهماووضعاالشعبامامالشيخانوقفعندئذ-34

.بالربيثقكانقلبهالأنالسحاءإلىوتنظرتبكيبدأتولكنها-35

،خادمتانومعهاتدخلالمرأةهذهرأياالحديمةفينشركنابينما:الشيخانفقال-36

الحادمتين.وصرفتالحديقةأبوابأقفلتثم

وضاجعها.نحوهاوتقدم،هناكمختبئاكانشابظهروعندها-37

ركضنا،المنكرالعملهذاالزاويةفيواقفانونحن،الاثنيننحنرأيناوعندما-38

إليهما.

البابففتحمناأقوىكانلأنه،بالرجلنمسكأننستطعلممعأرأيناهماوعندما-93

هاربا.وقفز

فلمالرجلهذايكونمنسألناهاالمشهودبالجرمالمرأةهذهأخذناوعندما-04

.شهدناهماوهذا،تخبرنا

للشعب،وقاصينشيخينكانالأنهما،جمهورالشعبصدفهماذلكعد41-

.بالإعدامعليهماحكموهكذا

الأسراريعلمالذيالخالدالربأيها:قائلةعالبصوتسوسنةصرختعندها-42

.يكونأنقبلشيءكلويعلم

أفعللمبينماأموتقسوفوهكذا،ضديالزورشهادةشهداأنهماتعلمأنت-43

.الرجلانهذانبهيتهمنيشيءأي

صوتها.الربوسمع-44

بهالربأثارأنبعددانيألاسمهشابأالربأرسل،للإعدامقادوهافعندمالذلك-45

.القدسروخ
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52
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54

55

56

57

58

95

.المرأةهذهدممنبريءإننيعالبصوتهذافصاح-

التيالكلماتبهذهتعنيماذا:لهوقالواالشعبأفرأدجميعإليهالتفتذلكعند-

قلتها.

إسرائيلبنيياالحمقبكمبلغهل:وقالالجمعمنتصففيدايالوقفوهكذا-

إسرائل؟بناتإحدىبموتتحكمونمعرفةأوفحصدونأنكمحتى

أمامكم.زورشهادةشهداقدهذينلأنالعدالةبيتإلىارجعوا-

ترلدبماوأمرنابينناالآناجلس:القومشيوخلهوقالبسرعةالناسرجعوهكذا-

.الشيوخحكمهأعطاكقدالرببأنلايبدوإذتفسيره

وسوفرفيقهعنبعيدأحدةعلىكلاالاثنينضعوا:دانياللهمقالعدها-

افحصهما.

سنبلغتمنياأنت:لهوقالأحدهمادعاحدهعلىكلوضععندماوهكذ!-

فيمااقترفتهاقدالتيذنوبكبدتقدالانالشرورفيغارقوأنت،الشيخوخة

.للعيانوظهرتمضى

قدالربأنمعالمذنبينوبرأت،البريئينبإدانةوحكمتبالظلمقصتقدلأنك-

.والأتقياءالبريئينقتليجوزلاإنه:قال

محتفأجابفيمجتمعينرأيتهماشجرةأيفتحترأيتهماقدكنتإذاوالآن-

المصطكى.شجرة

أمر!استلمقدالربملاكأنواعلمالكذبفيوقعتقدإنلث:حس!نادانيالفقال-

نصفين.إلىجسمكيقطعبأنالربمن

منوليسكنعاننسلياأنت:لهوقالرفيقهبجلبوأمر،جانبأوضعهوهكذا-

عقلك.علىطغتقدوالشهوةأفسدكالجمالإنيهوذانسل

يهوذاابنةولكن،منكخوفاذلكقبلنوقد،إسرائيلببناتاتصلتفقدوهكذا-

ونذالتك.شروركعلىتسكتلن

ينخظركالربملاكلأن،الكذبفيوقعتلفدوألان:دانياللهقالذلكعند-

عليك.ويقضينصفينليقطعكالسيفيحملوهو

بهيثقونمنكلينقذالذيالربوسبحوا،عالبصوتالجمهورصرخعندها-

عليه.ويتكلمون
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لإقرارهماطبقاالزوربشهادةدانيالأدانهمااللذينالشيخينضدالجمهوروثار-06

بفمهما.

بجارتهمايفعلاهأنيولانكانامابهمانفذواموسىلشرلعةوطبقأ-61

.اليومذلكفيالبريءالدمأنقذوهكذا،فأعدما

يواكيموكذلك،سوسنةابتهمالإنقاذهللربوزوجهخلشياسبحفعدولذا-62

براءتها.لتوتوذلكإقاربهموجميعزوجها

الشعب.جميعأمامدايالشهرةضهرتاليومذللثومن-!د3
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والتنينبعلعلىالقضاءتاريخ

دانيالسفرنهايةمنمقتطفات

.دانياليدعلىتكتشفبعلكهنةخيانة-ا

يعبدونه.كانواالذيالتنينويذبح-27

الأسد.عرينفيبدانيالويحتفظ-33

نفسه.بالعرلنأعداءهويرميدانيالبربالملكيعترف-42

استياجي.وفاةبعدالمملكةقورش!استلم

أصدقائه.جمغمنأكثراحترمهالذيالملكمعيتحدثرانيالكانوقد

صاعاعشراثنييومكلعليهيصرفونوكانوا،بعليدعىصنملبابليينوكان

النبيذ.منأوانيوست،الضأنمنوأربعين،الفاخرالدقيقمنكبيرأ

دانيالولكن،العبارةبطقوسللقياميومياويذهب،الصنمهذأيعبدالملكوكان

؟..بعلتعبدلالماذا:مرةالملكسألهولذلك،فقطربهعد

أعبدولكني،الإنسانصنعمنأصناماأعبدلالأتي:الفورعلىدانيالفأجابه

.المخلوقاتجميععلىالمهيمنوهووالأرضالسمواتخلقالذيالحيالرب

يشربوكميأكلكمترىألا.حيإلههوبعلأنتظنألا:الملكلهقالعندها

؟يومكل

وفخارغفارعنعبارةالإلهفهذامخدوعإنك!الملكايها:وقالرإنيالوابتسم

شيئأ.يشربولايأكلولا،الخارجمنونحاسالداخلمن

ماكليلتهمالذيمنتخبرونيلمإذا:لهموقالكهنتهواستدعىالملكوغضب

أقتلكم.سوففإنيل!لهوالماكلالمصارلفمنيقدم

أقتلسوففإننيلهتقدمالتيالأشياءهذهكليأكلبعلأنأقنعتمونيإذاولكن

قلته.وبمابحكصكأرضىإنني:للملكدانيالفقال.بعلعلىافترىقدلأنهدانيال

ذهبوهنا،وأطفالهمزوجاتهمعنفضلاكاهناسبعينالكهةعددكانوالان-

بعل.الإلهمعبدإلىدانيالمعالملك

أقفلثمالنبيذوأعد،المعتاراللحمضعالملكأيها:للملكالكهةقالهناللث-

بخممك.واختمهبإحكامالباب
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22
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الأطعمةتلككلاستهلكقدبعلاأنتجدلمإذاالمكانإلىترجععندماوغدا-

علينا.يفتريالذيلدانيالفالموتوإلابالموتنرضىفن!حن

حيثمنالمائدةتحتسرلامدخلاصنعواقدكانوالأنهمكاذبينكانواولكنهم-

لبعل.يقدمكانماكلولأكلونباستمراريدخلونكانوا

فآمرذكيأكاندانيالولكن،بعلأماماللحومالملكوضعذهبواعندمأوهكذا-

الملكبحضور،المعبدأرضجميععلىترهاالرمادمنكمياتيجلبواأنخدمه

الملك.بختمالمعبدبابختمواأنبعدجميعاخرجواثم،وحده

ماكلوشربواوأكلواوأطفالهمزوجاتهممعكالعادةالكهنةأتىالليلوفي-

خالك.

معه.دانيالونهضالملكنهضالصباحويا-

نعم:دانيال!فأجاب؟تمسلمسليمةالأختامأنتجدهلداياليا.الملكفقال-

الملك.أيهاكذلكإنها

بعل،ياأنتعظيم؟عالبصوتصاحالمائدةإلىالملكونظرالبابفخحواوحالما-

.!أبدا!عكللخداعمجالفلا

المعبد،داخلإلىيدخللاحتىواشوقفهبالملكوأمسكضحلثدالالولكن-

؟هذهتكونمنوأقدامالأقداماثاروجودمنوتأكدالأرضإلىانظروقال

للملكالأمروضحوعندها،وأطفالونساءرجالأقداماثارأرى:الملكفقال-

فغض!.

كانواحيثمنالسرلةالممراتأروهوهؤلاءوبأطفالهموبزوجاتهمبالكهنةوأتى-

.المائدةعلىموضوعأكانماكل،ويستهلكون،ويأكلون،يرون

.معبدهمعوحطمهدمرهالذيلدانيالبعلوسلم(جميعاقتلهمفقدولهذا-

بابل.أهاليعبدهتنينهناللثكان،نفسهالمكانذلكوفي-

ألا9النحاسمنمصنوعأيضاهذ!إنتقولأنتريدهل:لدانيالالملكفقال-

نأآمركلذلكحياإلهاليسإنهتقولأنيسحطيعولا،ويشربيأكلكانأنهترى

!تعبده

فقط.الحقيقيالربهولأنهفقطربيأعبدإننيللملكدانيالقالعندها-
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وأسيفدونالتنينهذاأقتلولسوف،مهلةوأعطنيالملكأيهألياسمحولكن-

بذلك.آذنإني:الملكفقال،عصا

ثمكتلأمنهاوجعل،والشعروالدهنالقطرانمنكحيةدانيالاخذوعندها-

انظر:دانيالفقالجسحهوانشقانفجرألذيالتنينفمفيووضعهابالنارحصاها

تعمبدها!اليالآلهةهاهي

علىبالتآمروبدأوا،الغضبأصابهمحدتمابكلبابلأهاليسمعوعندما-

الكهنة.وأعدمالتنينوقتلبعلادمروقدايهوديأأصصبحالملكإنوقالواالملك

عليكنقضيفسوفوإلا،دانياللناسلم:وقالواالملكإلىوأتواتجصعوأوهكذا-

بيتك.وعلى

:دانيالفسلمهممكرهاكانشديدعليهالضغطأنالملكرأىوعندما-

.أيامستةمكثحيثالأسدعرينفيدانيالرمواوهؤلاء-

،الضأنمنواثنانجيفتانيومكللهميقدمأسودسبعةهنالككانالعرينوفي-

.دانياليفترسوالكي،شيئأيقدمواولمجائعينتركوهماليومذلكفيولكن

وقد،العصيدةمننوعأيصنعوكانحبقوقيدعىنبيأليهوديهفيكانوالان-

للحصادين.لقدمهاالحقلإلىالمكسرالخبزمنكصيةمعالعصيدةهذهأخذ

دانيالإلىحضرتهالذيالغداءوأعطاذهب:لحبقوققالالربملاكولكن-

بابل.ثاالأسودعرينفيالموجود

عرينيكونأينأعلمولا،حياتيفيبابلأرلمإننيس!دييا:حبقوقفقال-

.هذاالأسود

طارروحهشدةخلالومن،شعرهمنوحملهرأسهمنالربملاكأخذهعندها-

العرين.فوقبابلفيووضعهأوصلهحتىبه

لك.الربأرسلهالذيالغداءخذدانياليا،دأنيالطيا:قائلاحبقوقوصاح-

مرضاتكيبغونالذينتخذللافأنت،الربأيهاتذكرتنيلقد:دانيالفقال-

ويحبونك.

.الحالفيمكانهإلىحبقوقالربملاكأرجعثم،وأكلدانيالنهضوهكذا-

نظرالعرينإلىوص!وعندما،دانيالعلىليترحمالملكذهبالسابعاليوموفي-

جالسا.كانبدانيالفإذا
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،دانيالربيا،الربأيهاأنتعظيم:قائلأصوتهبأعلىالملكصرخذلكعند-41

لك.شريكولا،غيركورب،الربأنت

فالت!همهمالعرينفيعليهالقضاءيبغونكأنوامنكلرمىثم،وأخرجهجذبهثم-42

عينيه.أماملحظةفيالأسود
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ماناسيصلاة

بابلالىأسيراأخذ:عندمايهوذاملك

الذيأنت،وذريتهمويعقوبواسحقإبراهيمابائناربيا،القاهرالربأيها

منبكلمةالبحرحجزتالذىوأنت،زينةمنفيهامابكلوالأرضالسماءخلقت

الذيأنت،الجارإلمجيدباسملثوختمتهاالهاويةأقفلتالذيوأنت،أوامرككلمات

جلاليتحملأنأحديستطيعفلاقدرتكجبروتأمامهـلرتجفون،البشركليخشاك

لابالرحمةوعدكولكن،وأهميهتههامغزاهالهاللمذنبينووعيدكتهديداتكهـان،مجدك

التوابالمتفضل،الحليم،المقامالعاليالرحيمالرحمنانتلأنك،لهحصرولالهحد

بحقك،أذنبواالذينعنوالعفوبالتولة،لنعمتكطبقاوعدتولقدالب!شر،شرورعلى

،العدلإلهالربأيهاوأنت،ي!نجواحتىللخاطئينالتولةحققتقدالواسعةورحمتك

،ضدكيذنبوالمالذينويعقوبواسحقكإبراهيمالعادلينللصالحينالتولةتحققألمأنت

وإن(البحررمالعددهافيتفوقذنوليلأنالمذنبأناأمثاليبالتولةوعدتوكذلك

أرتفعأنأس!تحقلافأناتضاعفتقدتجاوزاتيإن،تضاعفتقدالربأيهاتجاوزاتي

بألسلاسلمثهقلوأنا،واثاميذنوليبأوزارمكبلألكونيوذلك،السماءملكوتلأرى

بالخلاصأملأيليوليس،رأسيأرفعأنحتىأستطيعلاإننيحتىالحديديةوالقيود

حسبشيئاأفعلفلم،عينيكأمامالاثامكلواقترفت،غضبكجامأئرتقدلأنني

وقصتانمكرإتفعلتولقد،ووصاياكأوإمركعلىأحافظولم،هـارادتكم!يئتك

أتوسلبقلبيخاضعوأناأمامكأركعإننيوالان،المضاعفةوالذنوبالإساءاتباقتراف

نأوخوفتذللبكلإليكأتوسلولذللث،باثاميأعترفوأناأذنبتفلقد،العفوإليك

إلىوتكلنيعليتغضبولا،وخطايايذنوليبسببتدمرنيولاتهلكنيولاعنيتعفو

منتظهرولسوف،التائبينربالربأنتلأنك،الأرضبيتخسفولا،نفسيشرور

الوإسعة،رحمتكأستحقلاالذيأناتنجينىسوفلأنكونعمتكطيبتككلخلالي

السماءقوىجميعلأنوذلك/حياتيأيامطيلةالأبدإلىبحمدكأشحفسوفلذلك

امين.،الأبدوالىالسرمديالمجدوهوومجدك،بحمدكتسبح
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وينهبها.-22

المنبوذين.الاثمينهناكويقيم-57

أولادهم.يحتنونالذينهـدقتل-63

كتيم،أرضمنخرجالذي،المقدونيقيليببنالإسكندرأنذلكبعدوحدث

علىملكمنأولوكان،مكانهوملك،والميديينالفرسملكبداريوسأوقعقد

غريق.الإبلاد

.الأرضملوكوقتل،الحصينةالحصونمنكثيراوتمللث،كثيرةحروباوشن

وإستسلمت،الأمممنالعديدأسلابعلىواستحوذ،الأرضنهايةحتىومضى

قلبهه.فيوتشامخالإعجابتملكهعليهوبناء،إليهوخضعت،لهالأرض

يدفعونفصاروا،والملوكوالأمم،البلادعلىوتسلط،قوياجباراحشداوجمع

إليه.الجزية

.سيموتأنهوتصور،مريضاوقعالأشياءهذهوبعد

فيمامملكتهووزع،صباهممنذمعهنشأواالذين،عبيدهأعيانإليهدعاعليهوبناء

.الحياةقيدعلىيزالماوهو،بينهم

.ماتثمومن،شهعرةاثنتيالإسكندرحكموهكذا

مكانه.فيواحدكلوتسلطواعبيدهوتملك

منأولادهمفعلوكذلك،رأسهعلىتاجامنهمواحدكلوضعمولهوبعد

.الأرضفيالشروروتنامت:كثيرةلسنينبعدهم

أنطيخوسأبن،أبيفانسلقبهالذي،أنطيخوسهي،شرلرةنبعةعن!همونع-

دولهمنوثلاثينوسبعمائةالسنةفيوحكم،رومافيرهينةكانالذي،الملك

الإغريق.

أقنعو!الذين،إسرائيلمنالأشرارالرجالمنعددالأيامتلكفيوخرج-

منذلأننا:حولنامنالذينالكفارمعمواثيقونعقدنذهبدعونا:قائلين،كثيرين

.كثيرةأحزانلحقتنا،عنهمابتعدناأن

948.-
http://kotob.has.it



12

17

14

15

16

17

18

91

02

21

22

23

24

5ث

26

.كثيراالبدعةهذهأرضتهموهكذا-

حسبيفعلواأنأجازهمالذي،المللثإلىوتوجهوا،الناسبعضبادرثم-

.الكفارأحكام

.الكفارسننعلىجريأالقدسفيللتدريبمكاناابتنواعليهوبناء-

أنفسهموألحقوا،المقدسالميثاقوهجروا،مختونينغيرأنفسهموعملوا-

.للصساوئأنفسهموباعوا،بالكفار

يكونوأن،مصريغزوأنفيفكر،لأنطيخوسالمملكةاستستعندماوالان-

المملكتين.لكلامالكا

،وفرسان،وفيلة،عرباتومع،كبرح!دمعمصرإلىدخلعليهوبناء-

كبير.وأسطولط

،وهرب،منهبطليصوسوخاف:مصرملكبطليموسعلىالحربوشن-

مميتة.بجراحاتكبيرعددوأصيب

منها.الأسلابوأخذ،مصربلادفيالقويةالمدنعلىاستحوذوهكذا-

وتوجه،وأربعينوثلاثمائةسنةفيثانيةعاد،بمصرأنطيخوسأوفعوبعدما-

كبير.حشدمعوالقدسإسرائيلضد

وجميع،ضاءةالإوشصعدان(الذهبيالمذبحوأخذ،مخشامخاالمعبدودخا!-

.هاكوجدهاالتيالأدوات

الذهبية،والمجامر،والجامات،السكبوأدوات،الخبزتنضيدومائدة-

وانتزعها،المعبدواجهةعلىكانتالتيالذهبيةوالحلية،والتيجان،والحجاب

جميعا.

التيالمخبأةالكنوزأيضاوأخذ:الثمينةوأللآنية،والذهبالفضةأيضأوأخذ-

وجدها.

بمذبحةقامبعدماوذلك،بلادهإلىذهب،وحملهشيءكلاخذوبعدما-

كبير.بتجبروتكلم،عظيحة

!ه.وجدوامكانكلوفي،إسرائيلفيكبيرةمناحةهناككانتع!وبناء-

جمالوتغير،والفتيهانالفتياتقوىوخارت،والشيوخالأمراءناحوهكذا-

.النساء
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ختنسببناللائيالنساءبعمقبإعدأمللأوامرتنفيذاقامواالأثناءتلكوفي-06

دهن.ولاأ

ختنوهم.لأنهنوقتلوهنرقابهنحولالرضعوعلقوا-61

شيءأييأكلواألاأنفسهمفيوقررواالإسرائيليينمنكثيرعزمحالكلوعلى-62

طاهر.غير

.ماتواولهذا:المقدسالمياقيدنسواأو،باللحوميتدنسواأنعلىالموتواختاروأ-63

إسرائيل.علىغضبهناكوكان-64

الثانيالإصحاج

.القدسقضيةيبكي6-متتيا

الملك.رسولويقتلبحضرتهللأصنامضحىيهوديايقتل24-

بالمقاومة.يقومولاالسبتيوموأتباعههويهاجم-34

.لأولادهووصيتهموته-05

.قائداالمكابييهوذالأخيهمتعيينه-66

وخرج،يوأريبأبناءمنكاهنوهو،سمعانبنيوحنابنمتتياالأيامتلكفيقام

مودين.فيوسكنالقدسمن

كديس:المدعويوناثان:أولادخمسةلهوكان

طسي:المدعووسمعان

مكابي:المدعوويهوذا

.أبفوسالمكنىويوناثان:أوارانالمدعووألعازر

.والقدسيهوذافيتقترفالتيالاثامرأىوعندما

ولأسكن،المقدسةالمدينةوماسيشعبيماسيلأرى،ولدتلم،ليويل:قال

.الغرباءيدفيالمعبدوأرى.العدويدإلىالتعندما،ها

مجد.بلارجلمثلهيكلهاوبات

بسيفوشبابها،الشوارعفيأطفالهاوقتل،السبيإلىالرائعةالاتهاوحملت

.العدو

أسلابها؟علىوحصلت،مملكتهافيحصةلهايكنلمأمةأية-
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02

21

22

23

24

25

.أسيرةأمةغدتحرةامرأةمثل،بعيدازينتهاجميعحملت-

الأمم.ودنسته،تشعثقدومجدناجمالناحتىبللا،معبدناإنوالتهوا-

؟أطولنعيشأنيلزمنا-هذاعلى-فلماذا-

.بمرارةوناحوا،بالمسوحوتحزموا،ملابسهموأولادهمتتيامزقثم-

مدينةإلىقدموا،الردةعلىالشعبالملكرجالأرغمبعدما،نفسهالوقتوفي-

الأضاحي.يقدمونليجعلوهممودين

.وأولادهمتاأيضااجتحع،إسرائيلمنكثيرونإليهمجاءوعندما-

وشرلفالمدينةهذهفيحاكمأنت:يليكماتمتاوقالوا،الملكرجالأجابثم-

.والإخوانبالأبناءمعززعظيمورجل

أنتافعل،الكفاربقيةفعلمثماالملكأوامرونفذبالأولأنتتعالعليهوبناء-

وبتكأنتتكونسوفوبذلك:القدسفيبقيومن،اليهوديةورجالهذا

وبكثير،وبذهببفضةوأولادكأنتتكرمولسوف،الملكأصدقاءبينأعضاء

الجوأئز.من

الموجودةالأممجميعأنمع:وقالمرتفعبصوتوتحدثأجابمتتياإنثم-

وأعطت،ابائهادينعنمنهاوأحدةكلوابتعدت،أطاعتهقدالملكسيطرةتحت

:أوامرهعلىالموافقة

ابائنا.ميناقوفقنسيرسوفوإخوانيوأولاديأناأننيإلا-

.والأحكامالشردعةنهجرأنللربوحاشى-

إلىولاالجينإلىلادينناعننحيدولن،الملككلامإلىنصغيلنوإننا-

.اليسار

الذيالمذبحعلىليضحيالجميعأماماليهودمنواحدأقبلكلامهأنهىوعندما-

الملك.أوامرحسبمودينفيكان

تحمللستطعولم،أطرافهوارتجفت،غضباال!تهبالأمرلهذأمتتيارؤيةولدى-

المذبح.فوقوقتلهعليهوثبعليهوبناء:لهقدرمامعنماشياإظهارهولاغضبما

ا!وقت،ذلكفيالتفحيةعلىالناسأرغمالذيا!للكوكيلقتلأيضاوجرى-

المذبح.تخريبوتم
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بن"زمبريبفنحاسفعلمثلماالربشرلعةنحوبغيرةتصرفوهكذا-76

."لومسا

نحوغيرةلديهمنكلعلى:قائلامرتفعبصوتالمدينةأرجاءفيمتياوصرخ-27

بي.الالتحاقالميثاقعلىيحافظمنوعلى،الشريعة

المدية.فيلديهمكانماكلوتركوا،الجالإلىأولادهمعفرإنهثم-28

:هناكليسكنواالفميافيإلىفنزلوا،والحكمالعدالةابتغواكثيرينإنثم-2فى

لهم.بالنسبةألمهازدادالأذىلأن،ومواشيهموأزواجهموأولادهمهم-03

فأخبروه،راودمدينةفي،القدسفيكانواالذينورجالهالمللاعبيدإلانوقام-31

القفار.فيسريةأماكنإلىنزلو!قد،الملكأوامرنقضواالذينالناسبعضبأن

موإجهتم،فيعسكروا،أدركوهمإذاحتى،كبيرةبأعدادبمطاردتهموقاموا-32

السبت.يومفيالحربعليهموشنو!

لأوامروفقاوتصرفوا،تعالوا،الانحتىفعلتصوهماحسبكم:لهموقالو!-33

.تع!يشونولسوف،المللا

ندنسلئلا،الملكأوامروفقنتصرفلنإنناثم،نقدملنإننا:أجابواأنهمغير-34

السبت.يوم

سرعة.بكلعليهموحملواالقتالمعهمأنشبواإلأانكانفما-35

عنيدافعواولم،بحجرنحوهمرمواولا،عليههميرروالمهمحالكلوعلى-36

فيها.اخأواالتيالأماكن

بأنكم،لنات!هدسوفوالأرضوالسماء:أبرياءجميعانموتدعوناقالو!بل-37

ظلما.قتلتمونا

وأبنائهمزوجاتهممعوقتلوهم،السبتيومفيوقاتلوهمعليهمهجمواوهكذا-38

البشر.منألفإلىتعدادهموصلوقد،ومواشيهم

.ومرارةبحرقةبكوهملهمحدثبماورفاقهمتتياعرفوعندما-93

حياتناسبيلفينقاتلولم،إخواننافعلكمافعلناماإذا(للاخرأحدهموقال04-

مناجتثاثنامنبسرعةالانيتمكنونلسوف(الكفارضد،الشريعةسبيلوفي

.الأرضوجهعلى
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معناالقتاللإنثابسيأتيمنكلإن:وأعلنواالوقتذلكفيقررواعليهوبناء-41

الذين،إخواننافعلمثلماجميعانموتولن،ضدهنقاتلسوف،السبتيومفي

سرية،أماكنفيقتلو!

فيأشداءرجالاكانواالذين،الحسبديينمنجصاعة،إليه،هناكإلىجاءثم-42

الشريعة.أجلمنأنفسهملتكرش!تطوعواالذينجمغأيضاوجاء،إسرائيل

الشعذيب.منفرواالذينجميع،معهمالمكوثوقرروا،بهمأيضاوالتحق-43

وهموبالأشرارالجناةبجميعحنقعلىوأوقعوا،قواهموحدواوهكذأ-44

.للامانطباالكفارإلىالفرارمنالبقيةوتمكن:كاضبون

المذابح.ودمروا،هاكورفاقهمتتياجالثم-45

ختنهمتولوا،مخ!تونينغيرإسرائيلشاطنداخلوجدوهمالذينالأطفالوكل-46

بعنعا.

أيديهم.فيالعملوازدهر،المتجبرلنالناسوطاردوا-47

المذنبيمنحواولم،الملوكأيديومن،الأممأيديمنالشرلعةأستردواوبذلك-48

للنجاض!.فرصة

،قوةواللؤمالتجبرازدادلقد:لأولادهقال،متتانهايةأياماقتربتوعندما-94

الحقد.وحنق،الدمارووقت

ابائكم.لجثأقحياتكموامنحوا،الشريعةعلىغيارىأولاديياكونواولهذا-05

عظيما،مجدأستنالونوبذلك،أيامهمفياباؤنابهاقامالتيعمالالأوتذكروا-51

.مخلد!واسما

.؟لاشقامهذلكلهفحسب،مؤماالمحنةوقتإبراهيميوجدلمأو-52

لمصر.سيدافصار،الوصيةشدتهوقتيوسفوحفظ-53

أبديأ.كهنوتانالالوصيةحفظسبيلفيومتحرقأغيورأكانأباناقحاسولأن-54

إسرأئيل.فيقاضياجعلبهأمرماأتميشوعولأن-55

الجماعة.أمامشهادتهأدىلأنهالأرضميراثكالبونال-56

سرمدية.مملكةعرشبرحمتهرإودوتملك-57

لها+وحماستهالشريعةعلىلغيرتهالسماءإلىالياسوحمل-58

إيمانهم.بسبب،اللهبمن(وميشائيل،عزريا،حنينياوخلص-5و
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61

62

36

64

65

66

67

66

96

07

.الأسودفممنبطهارتهدانيالوأنقذ-

عليهاتكلأحدمنماأن،كلهاالأجيالخلالأنه،التقديربعينأنتموخذوا-

.وخذل

ودورأ.قذراسيكونمجدهلانه:المذنبالرجلكلاممنتخافوالاهذاوعلى-

أفكارهواضمحلت،ترابهإلىعادلأنه،يكونلنوغدا،يعلوسوفاليوم-

.شيءلاوباتت

لأنكم،الشريعةلصالحرجالاأنكموأظهروا،شجعاناأولاديياكونواولهذا-

المجد.علىتحصلونسوفبوساطها

إليهفأصغوا،رأيصاحبهوسمعانأخاكمأنأعرفأننيبتقديركموخذوا-

لكم.أببمثابةسيكونفهو:دومأ

وقولأ:البأسشديدرجلأشبابهمنذكانقدفهو،المكابيليهوذابالشبةإما-

الشعب.معركةوقاتلوا،قائدكميكونرعوه

لحقتالتيللأضراروانتقموا،الشريعةيراعونالذينجميعإليكموخذوا-

ب!ثعبكم.

الشريعة.بأوإمروخذوا،صاعينالصاعالكفارعلىردوا-

بآبائه.للحاقواستدعي،باركهمثم-

مودين،فيآبائهمأضرحةفيأولارهودفنه،وأربعينوستمائةسنةفيومات-

عظيما.حزنأ،كلهاإسرائيلعليهوحزنت

الثالثالإصحاج

وشهرنه.المكابييهوذاشجاعة-أ

والسوريين.بالسامريينالهزيمةإلحاقه-15

.ضدهجيشأكبيرايرسلانطيخوس-27

.والصلاةالصومالىأتباعهمعانصرافه-44

.ويتشجعون-58

المكابي.المسمى،يهوزاابنهقامثم-ا
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معهبحماسوقاتلوا،أبيهجانبإلىوقفواالذينفعلوكذلك،إخوانهوساعده

ئيل.إسرامعركة

حولوشد،كجبارلأمتهنفسهعلىوصب،عظيممجدعلىلشعبهوحصل

ا!شد.حمىوبسيفه،الحروبوباشر،سلاحهحمائلنفسه

فريسته.علىزأرالسبعومثل،الأسدمثلأفاعيلهفيوكان

شعبه.فتنواالذينوأحرق،عنهموبحث،الأشراروتعقب

لأن،الاثاممقترفواواضطرب،منهخشيةأعقابهمعلىالأشرارنكصولهذا

يديه.علىازدهرالفلاج

ولسوف،يعقوبإلىالسرورجلبوبها!الملوكمنكث!يرحفيظةبأعمالهوأثار

الدهر.أبدمباركةذكراهتكون

إسرائيل.عنوصرفهالغضبوأزال،اليهوديةمدنعلىلتجوهذاعلىزيادة

علىمشرفينكانواالذينواستقبل،الأرضأقصىحتىصيتهانتشرولهذا

.الهلاك

إسرائيل.لقتهال/السامرةمنكبيرحشدمع،معاالأممأبولنيوسحشدثم-

عددووقع،وقتله،بهأوقعوهكذا،لقائهإلىخرج،بهذايهوذاسمعوعندما-

.فرتالبقةلكن،أيضاقتلىكبير

طوالقات!!وبه،أبولنيوسسيفوكذللث،أسلابهميهوذاأخذعليهوبناء-

حياته.

حشدأنفسهحولحشديهوذاأن،سوريةفيالجش!أمير،سيرونالآنوسمع-

معه.الحربلينشبالمؤمنينمنوعصابة

معه،والذينيهوذالقتالسأذهبلأتي،المملكةفيمجدالاسميسأصنعفعال-

الملك.لأوإمرالرافضين

،ليساعدهالكفارمنجبارحشدومعه،نحوهوزحف(للخروجتجهزإنهثم-

إسراثيل.بنيمنولينتقم

.صغيرةجماعةمعللقاثهميهوذاخرج،حورونبيتعقبةمنا!ربواوعندما-
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12

22

23

24

25

26

27

28

فى2

03

بعددناقادرينسنكونكيف:ليهوذ!قالواللقائهمقادماالحشدرأواوعندما-

نحنكمترىوأنت،والقويالكبيرالجمهورهذامثلضدالق!تالعلى،الصغير

.؟اليومهذافيلصياماضعفاء

صغير،عددأيديفيكبيرعددإيقاعالصعبمنليس:قائلايهوذاوأجابهم-

الصغير.بالجمعأوالبهيربالجمهوريخلصأنواحدكلهالسماءلإلهوبالنسبة

.السصاءمنتأتيالتيبالقوةبلاالحثدبكثرةمرهونالشالقتالفيالنصرلان-

وأولادنا،أزواجنامعتدميرنابغيةوالظلمالغرورمنبكثيرضدناجاءوالقد-

ولسلبا.

وشريعخنا.حياتناعندفاعانقاتلسوفونحن-

تخشوهم.لا،لكموبالنسبة:وجوهناأمامالربيهزمهمسوفولهذا-

وحشدهسيرونفانهزم،مفاجنبشكلعليهمانقضحتىكلامهأنهىإنوما-

أمامه.من

ثمانيحواليوقتلوا،السهلإلىحورونبيتعقبةمننازلونوهموطاردوهم-

الفلسطينيين.بلادإلىالباقودنوانهزم،منهمرجلمئة

منالأممفوقيقعالشديدالرعبمعإخوتهومنيهوذامنالخوفبداثم-

حولهم.

.يهوذاحروبعنكلهاالأمموتحدثتالملكإلىشهرتهبلغتوبذلك-

وحشدفبعث:غضباأستشاط،الأموربهذهأنطيخوسالملكسمعوعدما-

.قويجيشلديهفتكؤن،مملكتهفيالموجودةقوأتهجميع

حاجتهلوقتبالاستعدإدوأمرهم،س!نةأعطيةالجندوأعطىخزائنهأيضاوفنح-

إليهم.

قليلأكاناللادخراجوأن،كافياليسخزائنهفيالمال!أنرأىعندماهذاومع-

كانتالياالشرائعإلغائهنت!جة،بالبلادأحلهمااللذين،والوباءالفتنةبسببجدا

القديم.الزمنفيموجودة

الاسحمراريستطيعولن،النفقاتتحملمتابعةبإمكانهيكونلنأنهوخشي-

الملوكبجودهفاقلأنه،كبيربكرمقبلمنيعطيهاكانالتيالأعطياتبتقديم

قبله.وجدواالذين
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خراجليجبيفارسبلادإلىيذهبأنقرركثيرأعقلهفيواهتماحتارولأنه-31

.المالمنالمقلدوليجمعاللاد

ليتولى،الملكيالنسلومن،نبيلارجلاوكان،ليسياساستخلفعليهوبناء-32

مصر:حدودحتىالفراتنهرمنالملكأمورتسيهير

ثانية.عودتهحتىأنطيخوسابنهتربيةأيضاوليتولى-33

مسؤوليةإليهوفوض،والفيلةقواتهنصفقيادةإليهأوكلهذاعلىوفلادة-34

فيسكنواالذينعنالمسؤوليةوكذلك،شخصياسي!تولاهاكانالتيالامورجميع

.والفدسإليهودية

واجتثاثها،،إسرائلقوةتدميربغيةضدهمجيشأيرسلأنعليهباتأي-35

.المكانذلكمنذكراهموليمحو،القدسببقيةنفسهالشيءوليفعل

بينهم.أراضيهملقسموان،أجانبديارهمفييسكنوأن-36

فيالملكيةمدينته،أنطاكيةوغادر،لهبقيالذيالقواتنصفالملكأخذوهكذا-37

العالة.البلدأنفيوتجول،نهرالفراتوعبر،وأربعينوسبعمائةسنة

وكانوا،وجورجياس،ونيكانوردوريمينيسنبنبطليموسلشياساختارثم-38

الملك.أصدقاءومنبأصذويرجألا

إلىللمضي،الخيالةمنالافوبسبعة،الرجالةمنألفاباربعينمعهموبعث-93

الملك.لأوامروفقا،تدميرهبغية،يهوذاأرض

نصبواوهناك،عمواسإلىوصلواحتىقواتهمجميعمعمتقدمينوزحفوا-04

المبسطة.المنطقةفيمعسكرهم

معوجاءواوالفضةالذهبمنكثيراأخذوا،بشهرتهمالبلادتجارسماعولدى41-

منقوةبهموالتحقت،عبيداإسرائيلبنييشتروالكيالمعسكرإلىعبيدهم

إليهم.وانضمت(الفلسطينيينأرضومنسورية

قدفالقوات،عليهمتضاعفتقدالمآسيانإخوتهمعالآنيهوذ!ورأى-42

كليأ.بمحقهمالأوامرأعطىقدالملكأنبلغهمقدوكان،تخوفهمعلىعسكرت

شعبناسبيلفيولنقاتل،عثارهمنبشعبناننهضدعونا:للاخرأحدهمفقال-43

المعبد.شيلوفي
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الرأفةوطلب،وللصلاة،للمعركةالاستعدادبغيةوتجمعواهناكالجميعفاحتشد-44

حمة.لروا

يخرجأوإليهايدخلبنيهامنأحدمنماكالقفرمهجورةالآنالقدسوكانت45-

ذلكفيالكفاروسكن،بقوةالمكانتملكواوالغرباء،اس!بيحقدالمعبدوكان،منها

.والنايالمزماروتوقف،يعقوبمنالسرورواتزع،المكان

المصفاةأنذلك،القدسقبالةالمصفاةإلىوجاءوا(أنفسهمالإسرائيليونوحشد-46

لإسرائيل.السالفالزمنفيالصلاةمكانكانت

رؤوكسهم،علىالرمادووضعوا،المسوحولبسوا،اليومذلكصامواإنهمثم-47

ثابهم.ومزقوا

أوثانهم.يشبهماعليهيرسمواأنالكفاراستهدفالذي،الشريعةكتابونشروا-48

الناصريونوتحرك:وعشورهم،ثمارهموبواكير،الكهةثيابأيضاوجلبوا-94

أيامهم.أستوفوأالذين

وإلى،بهؤلاءسنفعلماذا:قائلينالسماءنحومرتفعبصوتصرخواإنهمثم-05

.؟نحملهمسوفأين

.أذلاءوأصبحوا،الأحزانأثقلتهموكهنتك،ومدنس،مستباحمعبدكأنذلك-31

ضدنا.خططوهبماعليموأنت:لتدميرنأضدنابعضهممعاحتشدواقدالكفارهموها-52

لساعدنا؟لم،ربيا،أنتإذا،ضدهمنقفأنيمكنناكيف-53

مرتفع.بصوتوصرخوا،بالأبواقزحقواإنهمثم-54

المئاتوعلىالالافعلىقادةعينإنهبللاشعبهعلىقادةهذابعديهوذاوعين-55

.العشراتوعلى،الخمسيناتوعلى

كرومايزرعونكانواأو،زوجاتخطبواأو،بيوتايبنودنكانواللذينبال!نسبةأما-56

تماشيابيتهإلىمنهموأحدكليمضيوأن،بالعودةأمرهمفقد،خائفينكانواأو

الشريعة.مع

.عمواسمنالجنوبيالجانبفوقوأقيممكانهمنالمعسكرنقلثم-57

حتىللغدوتأهبوا،شجعانارجالاوكونوا،أنفسكمسلحوا.يهوذاوقال-58

لتدميرنا،ضدنابعضابعضهامعاحت!ثدتالتيالأممهذهمعالقتالمنتتمكنوا

معبدنا:وتدمير
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ومعبدنا.شعبامصائبنعاينلاوأن،الصركةفينموتأنلنالخيروإنه-5فى

.يرلدهماليكن،السماءفيالربمعالمشيئةأنوبما-ل!5

الرابعالإصحاج

الجميع.لهزميهوذا-6

.جرجياسوفوأت-14

خيامهم.ينهب23-

.ليسياسويهزم-34

.جديداواحداويقيمالكفاردنسهالذيالمذبحيهدم-45

.صهيونحولسوراويبني-06

منوخرج،الخيالةنخبةمنوألفاالرجالةمنالافخمسةجرجياسرأخذثم-

اليل.خلالالمعسكر

رجالوكان،بغتةبهميوقعوان،اليهودمعسكرعلىالانقضاضيستهدفوكان-

.أدلاءالقلعة

وكان!الشجعانالرجالومعهنفسههوخرج،بهذايهوذاسمععندماوالان-

.عمواسفيكانالذيالملكجيشعلىالانقضاضيستهدف

المعسكر.خارجالقواتكانتوبينما-

منأحدايجدلموعندما:يهوذامعسكلرإلىليلاجرجياسنفسهالوقتفيجاء-

منا.القومهؤلاءهرب:قاللأنه،الجبالفيطلبهم،هناكالناس

رجل،الافثلاثةمع،السهلفينفسهيهوذاأظهرحتى،النهارظهرإنمالكن-

مرادهم.يوإفقماوالسيوفالدروعمنمعهميكنلم

خبرةذويكانواوالذين،الفرسانحولهومنومحروساقوياالكفارمعسكرورأو!-

.بالحرب

منتخشواولا،كثرتهممنتخافوالا:معهكانو!الذينلرجالهيهوذاقالوعندها-

حملتهم.

جيشه.معفرعونطاررهمعدما،الجرالأحمرفيإباءناإنقاذجرىكيفوتذكروا-
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مياقويتذكر،علينارحمتهينزلالربلعل،السماءنحونصرخالانودعونا-

:اليومهذاوجوهناأمامايخدهذا!دمر،إبائا

ويحميها.إسرائليمنجيالذيهوواحداهناكأنالكفارجميعيعرفحتى-

ضدهم.يزحفونفرأوهمأعيهمالغرباءرفعثم-

بالزعقيهوذامعكانواالذينوقام،الق!اللانشابالمعسكرمنخرجواولهذا-

.بواقلأبا

السهل.فيوانهزمو!الكفارفانكسر،بالقخالوالتحموا-

سهولوإلى،جازرحتىطارروهاأنهمذلك،للسيفطعمةساقتهموسقطت-

.الافثلاثةعلىيزيدمارجالهامنهناكقخلواولقد،ويمينا،وأشدور،أدوم

مطاردتهم.منورجالهيهوذاعارح!ىهذاكملإنوما-

قائمةالحربدامتما،الأسلابعلىالحصولفيشرهاتكنلا:للشعبوقال-

علينا.

وجهفيالآناصمدوابل:الجبلفيمنامقربهعلىهناوقواتهوجرجياس-

.الأسلابأخذبجرأةيمكنكمذلكوبعد،وأقهروهم،أعدائنا

الجبل:منتتشوفوهيمنهمفرقةظهرت،الكلماتبهذهيتفوهيهوذاوفيما-

إحراقيولونكانواوأنهم،جيه!ثهمهزمواقداليههودأنهؤلاءأدركوعندما-

.يحدثكانماوب!ن،ذلكأوضحقدمنهاالمتصاعدالدخانلأن،خيمهم

أيضأيهوذأجيشولرؤيتهم،شديدارعباارتعبوا،الاشياءلهذهإدراكهمولدى-

.للقتالمستعداالسهلفي

.الغرباءبلادفيمنهمواحدكلفر-

وحريروالفضةالذهبمنكث!رعلىحصلواحيثالخيمنهبإلىيهوذاعادثم-

.كبيرةثرواتمع،بحريوأرجواني،أزرق

:السماءفيالربوحمدوا،الكرأغانيوغنوا،دارهمإلىهذابعدورجعو!-

الأبد.إلىدائمةرحمتهولأنصالحلأنه

.إليومذلكفيعظيمخلاصعلىإسرائيلحصلتوهكذا-

:حدثبالذيوأخبروهليسياسإلىالغرباءمنالناجينجميعالآنووصل-
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أرادالتيالأمورإسرائيلفيينفذلملأنه،وارتعببهتحدثبماسمعفلما-27

دنجزها.ولمالملكأوامردثفذلمأنهكما،لنفمذها

الافوخمسةالرجالهالجنودنخ!بةمنألفاثلاثينالتالةالسنةفيليسياسوحشد-28

بإخضاعهم.يقومعتهاالخيالةمن

بعشرةيهوذاوالتقاهم،صوربيتفيخيامهمونصبواأدومإلىجاءواعليهوبناء-2و

رجل.آلاف

إسرائل،مخلصياأنتمبارك:وقالصلى،الجبارالجيشلذلكرؤيتهولدكما-03

يديإلىالغرباءحشدوأسلم،داودعبدهيدعلىالجبارالرجلبطشحطمالذي

سلاحه!حاملمعشاولبنيوناثان

وفرسانهم.قواتهممعوكبلهم،إسرائيلشعبكأيديإلىالجيشهذاأسلم-31

تدمرهم.أثناءيتزلزلونواجعلهم،قوتهمأقداموبدد،شجاعةبلاإجعلهم-32

.وشكركحمدكمناسمكيعرفونالذينجميعومكن،محبيكبسيفاصرع-33

نعم،الافخمسةحواليليسياسجشمنقتيلافسقط،بالقتالاشتبكواثم-34

أعينهم.أمامقتلىسقطوالقد

جاهزينكانواأنهموكيف،يهوذاجنودورجولة(جيشهانهزامليسياسرأىولما-66

،الغرباءمنجمعأوحشد،أنطاكيةإلىذهب،بشجاعةللموتأوللحياةإما

اليهودية.إلىالعودةواس!تهدف،كانمماأقوىجيهشهوجعل

لتنطفنذهبالآندعونا:سحقواقدأعداءناإنها،لإخوتهيهوذاقال!ثم-36

وتكرلسه.المعبد

.صهيونجبلإلىصاعدينوذهبوا،جموعهالجيشحشدعليهوبناء-37

قدعشابوالأ،محروقةوالأبواب،مدنسأوالمذبح،مهجورأالمعبدرأواوعندما-38

غرفوكذلك،الجبالأعشابتكونفلماأو،غابةفينموهافلأفنيتهفينمت

مهدمة:الكهنة

رؤوسهم.فوقبالرمادوالقوأعظيمةمناحةوعملوا،ثيابهممزقوا-3فى

.السماءنحووصرخوا،بالأبواقوزعقوا،الأرضنحوووجوههموسقطوا-04

يقومبينما،القلعةفيكانواالذينضدليقاتلواالرجالبعضيهوذاعينثم-41

المعبد.بتنظيف
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الشريعة:علىحرصولديهم،بنقدأحديتناولهمولم،فيهمعيبلاكهنةواخعار42-

نظيف.غيرمكانفيووضعوها،الملوثةالحجارةوأخرجواالمعبدبتنظيففقامو!-43

تعرضالذي،المحرقةتقديماتبمذبحصنعهينبهغيالذيماحولت!شاورواوعندما-44

للتدنيس.

قدالكفارلأن،لهمبالنسبةعارايكونأنخشية،هدمهالأفضلمنرأوا-45

،هدموهعليهوبناء:دنسوه

مافيرىنبييأتيحتى،لائقمكانفي،الهيكلجبلفيالحجارةووضعوا46-

بهم.يصنعأنيبغيالذي

؟للأولوفقأ،جديدأهيكلاوبنوا،للشريعةوفقا،كاملةصخورأأخذواثم-47

الأفية.وطهروا،الهيكلفيكانتالتيوالأشياءالمعبدوهيأوا-48

أيضأليهإوجلبوا،الهيكلداخلإلىشمعداناوجلبوا،جديدةمنيةأيضاوصنعوا-94

.والمنضدة،والبخور،الأضاحيمحرقةمذبح

االشمعدانعلىكانالذيالمصباحوأضاءوا،المذبحعلىالبخوروأحرقوا-05

اله!يكل.إضاءةبهدفوذلك

جميعوأكملوا،الستائرونشروا،المنضدةعلىالخبزوضعواهذاعنفضلا-51

بصنعها.شرعواقدكانواالتيالأعمال

التاسع-الشهرمنوالعشرينالخامساليومعباحمنالمحددبالوقتونهضوا-32

وأربعين،وثمانمائةسنةمن-كسيلوهشهريدعىالذي

.صنعوهالذيالجديدالمحرقةمذبحعلىأضاحيوقدموا-53

معكرساليومذلكفي،الكفارفيهدنسهالذيالنهاردالىالزمانإلىونظروا-54

.والصنوج،والمزامير،والقيثاهـدات،غانيلأا

الذيفهو،ولحصدونهالسماءربيعبدونوجوههمعلىالشعبجميعخرثم-55

طيبا.نجاحامنحهم

ظلتوقد،الزرادشتيةعنمطورةسورلةنخةواثمراوية،مثراالإلهميلادعدوهو،أولكانون25:%ي

البهوريةظهوربدابة،م73شةخىللاهرتهاوقبية!الحدورأبعدإلىبالزرادكئشيةتأثرةالهودية

تار!أنهعلىثانيكانون25لتاريخالميحيةتبنيومعروف،المسيحيةاستقلالبدايةوأيضأ،الحاخابة

الص!.أواخرفيأوالربغفيكانذلكأنإلىليرالأناجلرواياتأنمعاالمحبلاد
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56

57

5?

95

6C

61

وضحوا،المحرلمحةتقديماتبسروروقدموا،أيامثمانيةالمذبحتكريسوأبقوا-

والشكر.النجاةبأضحيات

والغرفالبواباتوجددوا،وبترسة،ذهبمنبتيجانالهيكلواجهةوزينوا-

عليها.أبواباوعلقوا

أزيل.قدالكفارعارلأن،الشعببينعظيهمسرورهناككانوهكذا-

يومجعلبوجوب،إسرائيلجماعهوكلوإخوتهيهوزارسمتقدمماعلىفلادة-

يوممنأي،أيامثمانيةلمدةوذلكسنةإلىسنةمنلهمعيديومالهيكلتكرش!

.وفرحسرورمعكحيلو،شهرمنوالعشرينالخامس

منحصينةوأبراج،عاليةأسوارمعصهيونجبلالوق!ذللتفيوشيدوا-

قبل.منفعلتكماوتطأهالأممتأتيأنخثية،حوله

امتلاكوبغية،لحفظهصوربيتوحصنوا،عليهللحفاظحاميةهاكوأقاموا-

.أرومضددفاعاالناس

الخامسالإصحاج

.وعمون،وييانعيسوأبناءيقتليهوذا-3

الجليل.الىسحعان-)رسال17

.جلعادفييهوذاانجازات-25

بها.المرورمنمنعوهلأنهمعفرونتدميره-51

.فقتلوأيهوذاغيابأثناءالأعداءقتالأرادوامتنوعون-36

منكانكماجددقدالمعبدوأننجيقدالمذبحأنحولهممنالتيالأممسمعتولما

.كثيراهذاأزعجهم،قبل

بقتلبدأواوهكذا،يعقوبأبناءمنبيسنهمكانمنبقتليفكرونطفقواولهذا

.وبتدميرهالشب

يحاصرونكانوانهملأ،أقربتينعندأرومفيعيسوأبناءضديهوذاقاتلثم

أسلابهم.وأخذ،شجاعتهمومحق،عطمةضربةإليهموسدد:إسراثيل

يكمونكانواحيث،الشعبعلىوعدوانامصيدةكانواالذينلانبنيشروتذكر

.الطرقاتعلىلهم
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أبراجوأحرق،كاملةإبادهوأبادهم،أمامهموعسكر،الأبراجداخلفحاصرهم-5

.هناككانواالذينوجميع،بالنارالمكانذلك

معالاسمنوكثيرأ،جبارةلمحوةوجدحيث،عمونأبناءإلىذلكبعدعبرثم-6

.تموثيوسقائدهم

بهم.فأوقع،أمامهانهزمواح!ى،معهممعاركعدةخاضهذاوعلى-7

اليهودية.إلىعاد،هناكالموجودةوالبلدات،يعزرعلىاس!تولىوبعدما-8

الإسرائييينضدواحتشدواأنفسهمجمعواجلعادفيكانواالذينالكفارإنئم-9

دياتما.حصنإلىهربو!لكنهم،تدميرهمبغية،ريارهمفيكانواالذين

وتجمعواحولنامناحتشدواقدالكفاربأن:وإخوتهيهوذاإلىرسائلوأرسلوا-)ه

تدميرنا.بهدفضدنابعضهممع

هووتيموثيىس،إليهفررناالذيالحصنعلىللاستهيلاءللزحفبستعدونوهم-ا1

الحشد.مائد

:قتلواقدماكبيراعددأأنذلك،أيديهممنوخلصونا،الآنأقبوالهذأ-12

وأخذت:قتلواقدطوبفيأماكنفيكانواالذينإخوانناجصيعأنواعلموا-13

مننحوهناكمنهمقتلوقد،أمتعتهمسلبتوقد،أصرىوأولادهمزوجاتهم

رجل.ألف

ثيابهم/ممزقةالجليلمناخرونرسلجاءفجأة(تقرأالرسائلهذهكانتوب!نما-14

نفسه.الشيءروواوقد

الأمموجليهل،وصيدا،وصور،عكاأهللإبادتاضدنامعااخثدلقد:وقالوا-15

كلها.

كجيراجمعاوكونوااحتشدو!حتىالكلماتهذهوالناسيهوذ!سمعإنوما-ال!

وعرضة،ضيقفيكانو!الذينإخوانهمأجلمنبهالقياميمكنهمماحولللتمثساور

عليهم.للهجوم

فيإخواتاعنللتفريجواذهب،رجالااختر:سمعانلأخيهيهوذاقالثم-17

.جلعادبلادإلىنذهبسوفيوناثانوأخيأنالأنني،الجليل

فيالجيشبقيةمعالاصقيادةليتولياوعزرلازكرلابنيوسفتركوهكذا-18

علها.للحفاظاليهودية
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وقتحتىالكفارضدمالاتنشباولا،الناسهؤلاءقيارةتوليا:قائلاوأمرهما-1فى

عودتنا.

يهوذاوأخذ!الجليلإلىللذهابرجلالافثلاثةسصانإلىالانوأعطى-02

.جلعادمنطقةإلىللذهابرجلالافثمانية

حتى،الكفارمعالمعاركمنكبيراعدداقاتلحيثالجليلإلىسمعانوذهب-21

أمامه.الكفارانهزم

الذين،الكفارمنآلافثلاثةمننحواهناكوقتل،عكابابحتىوطاردهم-22

أسلابهم.علىاستولى

وأولادهمزوجاتهممععرباتوفيالجليلفيكانواالذينجميعمعهوحمل-23

أليهودية.إلىعظيمسروروسطوجلبهم،ومقتنياتهم

.أيامثلاثةلمدةالبريةفيوسافرواالأردنيوناثانأخيهمعالمكابييهوذاكذلكوعبر-24

شيءبكلوأخبروهم،سلميةبطريقةإليهمجاءوأالذي،بالأنباطالتقياوهناك-5+

.جلعادأرضفيلإخوانهمحدث

وكسفور،وعلمان،وبصر،بصرىفيمحاصرمنهمكبيرأعدداأنوكيف-26

وعظيمة.،حصينةمدنكلهاهذه,،وقرنائيم،ومكيد

لحصارهماستعدواقدوالقوم،جلعادمنطقةمدنبقيةفيالحصارتحتوأنهم-27

جميعأولتدميرهم،عليهاللاستيلاءالحصونضدجيوشهميقودواوأن،الغدفي

واحد.يومفي

وبعدمابصرىنحوالبرلةطريقوأخذ،فجأةوجيشهيهوذاانعطفعليهوبناء-28

وأحرق،أسلابهموأخذ،السيفبحدالذكورجميعقت!،المدينةعلىاستولى

بالنار.مدينتهم

القلعة.إلىوصلحتىماضياوظل،ليلاوزحفهناكمنوانتقل-92

الناسمنيحصىلاعددأهناكفرأوا،متشوفيننظرواالصباحوقتومع-03

كانوالأنهم:الحصنعلىللاستيلاءالحربآلا!وبقيةالسلالميحملون

فيه.منيهاجمون

علتقدالمدينةأصواتوأن،بدأتقدالمعركةأنيهوذارأىعندماعلي!هوبناء-31

العظيمة.وبالصرخاتبالأبواق،السماءحتى
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إخوانكم.سبيلفياليومهذاقاتلواورجالهلجيشهقال-32

بالأبواقيزعقونكانوا،أرتالئلاثةفيالخلفمنإياهممهاجمازحفثم-33

.بالدعواتهـلضجون

مقتلةبهمأوقعولذلك:مقهربوا،المكابيأنهليموثيوسحشدرجالعلمولما-34

رجل.الافثمانيةقرابةاليومذلكفيمنهمقتلفقد،عظيمة

استولىعيهاحملوبعدما،المصفاةنحويهوذاانصرفحتىهذامنفرغإنوما-35

بالار.وأحرقها،أسلابهموأخذ،فيهاوجدهمالذينجحيعفقتل،عليها

فيالأخرىوالمدن،وبصر،ومكد،كسفورعلىفاستهولىهناكمنومضى-36

.جلعاد

النهر.وراءفيمارافونمواجهةفيوعسكر،اخرجيشاهذابعدتيموثيوسوحشد-37

الكفارجميعتحمع:قاثلينفأخبروه،الجيشحوللي!تجسسوارجالايهوذأوبعث-38

كبير.جيشفيالآنوهم،حولنامنالذين

وراءفيماخيامهمهؤلاءنصبوقد،لمساعدتهمالعرببعضاستأجرواقدوهم-93

للقائهم.يهوذاتوجههذاعلىوبناء.و!الكللقدوماستعداد،النهر

هوعبرإذأ:النهرإلىوجيشهيهوذابلغعندماالجيشقادةلقادتهتيموثيوسقالثم04-

علينا.التغلبمنبقدرتهسيتمكنريمابل،لهالتصديعلىقادرلننكونلن،أولأ

عليه.ونتغلب،إليهنعبرسوف،النهردودنوعسكرخافإذالكنه-41

طرفعلىبالبقاءالشعبكتابأمرالنهرقربإلىالانيهوذاوصلوعندما-42

اجعلوهمبل،المعسكرفييبقىرجلاتدعوالا:قائلاأوامرإليهمواصدر:النهر

.القتالإلىيأتونجميعا

أمامه،أنكسرواالكفارإنثم:خلفهمنالناسوبقيةضدهمأولاهووزحف-43

قرنائيم.فيكانالذيالهيهلإلىوهربوا،بأسلحتهمورموا

خضعتوهكذا،جميعافيهكانوابمنالهيكلوأحرقوا،المدينةعلىفاشولوا-44

.يهوذاوجهفيأطولالصمودتستطعولم،قرنائيم

وذلك،جلعاربلادفيكانممنبعضهممعالإسرائيليينجميعيهوذاجمعثم45-

فتشكل.أمتعتهممعوأطفالهمنساءهمحتىأيضاوجمعالكمبير،إلىالصغيرمن

اليهودية.أرضإلىنقلهمذلكوراءمنواستهدف،بميرحشدمنهم
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الذيالطريقعلىقائمةعظيمةمدينةوكانت-عفرونإلىالانوصلواوعندما-46

يحيدواأنبإمكانهميكنلم-جداحصينةكانتأنهاكما،بهالمرورمنلهملابد

وسطها.فيبهاالمرورعليهمتوجببل،يسرةولايمنةلا،عنها

.بالحجارةالأبوابوسدوا،أنفسهمعلىأغلقوهاالمديةأهللكن-47

لنمضيبلادكمعبرنمردعونا:يقولسلميةبطريقةيهوذاإليهمأرسلعليهوبناء-48

أقدامنا:علىنعبرسوففقط،أذىبكميلحقسوفأحدمنوما،بلادناإ!ى

له.الأبوابفتحرفضوالقدالحال!يكنومهما

خيمتهينصبأنإنسانكلعلىإن:الجيضفيبهنوديأمرايهوذاأصدرولهذا-94

هو.حيث

تلكوطوالأاليوذلكطوالالمدينةوهاجموا،خيامهمالجنودنصبوهكذا-05

أيديهم:فيأخيراالمدينةسقطتحتى(الليهلة

وأخذوا،الأرضإلىالمدينةواجتثوا،السيفبحدالذكورجميعذبحو!إنهمثم-31

زبحوهم.الذينتجتفوقالمدينةوعبروا،هناكوجدوهاالتيالأسلاب

.يسانأمامالقائمالعظيمالسهلإلىالأردنهذابعدوعبروا-52

وشجعهالطريقطوال!كلهالشعبوحث،وحشدهمالمتخلفينيهوذاجمعثم-53

.يهوذاأرضإلىالجميعوصلحتى

هناكقدمواحيث،وسروربفرحصهيونجبلإلىالجميعصعدهذاوإثر-54

.بسلامعادواحتى(قتلمنهمواحدمنمالأنه،محرقةتقديمات

فيأخوهماوسمعان،جلعادبلادفيولوناثانيهوذافيهكان،لذيالوقتوفي-55

عكا.أمامالجليل

والأفاعيل،الشجاعةالأعمالبأنباءالحاميةقائداوعزرلازكريابنيوسفسمع-56

بها.قاموااليالحربية

حولنا.منالذينالكفارفنقاتلفنذهب،شهرةعلىنحصلدعونا:قالاولهذا-57

يميا.نحووزحفا/إمرتهماتحتكانتالتيالحامةإلىالأوامرأصدراعليهوبناء-58

وقتالهم.لهمللتصديالمدينةمنورجالهجرجياسوقتهافخرج-5فى

تخومحتىوطورد/الفرارعلىأرغماوعزرلايوسفأنحدثوالذي-06

إسرائيل.شعبمنألفاناليومذلكفيهناكوسقط:اليهودية
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لملأنهماوغضب،إسرائيلبنيبينبالإحباطعظيمشعورهناككانوهكذا-61

.شجاعبعكلالقيامفيفكرابل،وإخوانهيهوذايطيعا

علىإسرائيلخلاصجاءالذيننسلمنالناسهؤلاءينحدرلمهذاعلىزيادة-62

أيديهم.

جميمأ،الإسرائيليينأعبنفيكثيرأوإخوانهيهوذاالرجلعظمحالكلوعلى-53

.بهذا.أسمائهمتنوععلى،جميعاالكفاروسمع

إطرائهم.عنأعلنواوبسرورحولهممنبكثافهالناسوتجمع-64

(الجنوبباتجاهالبلادفيعيسوبنيضدوقاتلإخوتهمعيهوذ!هذابعدوزحف-!د5

الأبراجوأحرق،حصونهاوهدم،هناكالقائمةوالبلداتحبرود!ضربحيث

حولها.منالتي

.السامرةخلالوجاز،الفلسطييينأرضإلىهناكمنوان!قل-66

فيفقتلوا،شجاعتهمإظهارفيالحينذلكفيرغبواقدالكهنةبعضوكان-67

تدبر.غيرمنللقالذهبواأنهمذلكالمعركة

مذابحهم،هدمتولىوبعدما(الفلسطينيينأرضفيأشدودنحويهوذاان!قلثم-68

ال!يهودية.أرضإلىعاد،مدنهموسلب،بالنارالم!نحوتةأوثانهموإحراق

السادسالإصحاج

.أنطيخوس8-موت

.القدسبحقخطأاقترفبأنهاعترافه-12

.القدسبرجنيكانواالذينيحاصريهوذا-02

اليهودية.الىالقدومالأصغرأثطيخوسمنيطلبون-28

.صهيون51-محاصرته

إسرائيل.معسلامايقيم-06

.صهيونسوريهدمذلكمع-62

بذكرسمع،العياالاقاليمخلاليتنقلأنطيخوسفيهكانالذيالوقتوفي-ا

الفضةعنبثروإتهامشهورةعظيمةمدينةكانتوأنها،فارسبلادفي،ألمايس

والذهب؟
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تركهاالتيوالترسةوبالدروع،بالذهبمغطىجداغنيهصكلفيهايوجدوأنه-2

الإغريو.بينأولأحكمالذي،المقدونيفيليببنالإسكندرالملكهناك

لأن،قادرغيركانولكنه،وسلبهاالمدينةعلىالاستهيلاءوابتغىجاءعليهويناء-3

ذلك.منحذرهمأخذواقدكانواالمدينةأهل

.باب!!إلىوعارعظيمهخسائرمعالمكانوغادرفهرب:القتال!وناشبوهضدهوثاروا-4

بأنفارسإلىأخباراإليهحملرجلهناكيزالماوهوجاءه،هذاعلىقلادة-5

الهزيمة.بهاألحقتقدى،يهوذابلادضدزحفتالتيجيوشه

قوةازرادو!الذين،الهودقبلمنهزمقد،عظيمةقوةمعزحفالذيليسياسوأن-6

دمروها:اليالجيوث!منعليهاحصلوااليالأسلابوكميات،والعتادبالأسلحة

أحاطواقدوأنهم،القدسفيالمذبحعلىوضعهاالتيالرجاساتهدمواوأثهم-7

.صوربيتمدينتهوحصنوا،قبلمنكانكماعاليةبأسوارالمعبد

فراشه،علىوتمددكثيراوإضطرببهتالكلماتهذهالملكسمعوعندما-8

.تمناهماوفقتسرلمالأمورلأن،وبالأسىبالمرضوأصيب

.يموتأنوتوقع،اخرتلويوماكمهوازدإد:كثيرةأياماهناكوبقي-9

عينيئ،النومفارقلقد:قائلأوخاطبهمأصدقاثهجحيعإليهدعاعليهوبناء-01

الأسى.منقلبيوسقط

هوكصا،عليالكروبتدفقتوكيف،صرتقدبلاءأيإلىنفسيفيوقدرت-11

سلطاني.فيومحبوباثرياكنتبعدما،الانوضعي

أوانيجميعأخذتوأنني،القدصفياوقعئهاالتيالشرورلآناأتذكروإنني-12

سبهب.بدوناليهوديةسكانفدمرتوبعثت،هناككانتالتيوالفضةالذهب

أناهاوانظروا،علينزلتالتيالمصائبهذهسببذلكأنعليهبناءوعددت-13

غريبة.بلادفيكربيوسطأموتالان

مملكته،جميععلىحاكماوعينه،أصحابهمنواحداوكان،فيليبإليهدعاثم-14

ورعايتهأنطيخوسأبنهأموربتدبيروأوصاه،وخاتمة،وحلته،تاجهإليهودفع-15

الملك.إلىوصولهحتى

وأربعين.وتسعمائةسنةفيهناكأنطيخوسومات-16
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17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

31

الحكم،فيمقامهأنطبخوسابنهأقام،ماتقدالملكأنل!يشاسعلموعندما-

باطور.أواسموأعطاه،صغرهفيرباهقدكانالذيوهو

حولهممنالإسراثليينيصدونالبرجداخلفيالذينكانالآونةتلكوفي-

الكفار.وتقوية،بهمالضررإلحاقدوماابتغواولقد،المعبددخولمنويمنعونهم

لحصارهم.وجصعهمالناسجميعفحشد،بهمالإيقاعيهوذااستهد!عليهوبناء-

معلقذفهممجالقوصنع،ومائةخمسينسنةفيوحاصروهمقدمواوهكذا-

.أخرىآلات

منالمرتدينبعضإليهمانضمثمومن،المحاصرينمنبعضخرجذلكوأثناء-

أنفسهم.إسرائيلرجال

والانتقامالقضاءتميذدونستب!قىمتىإلى:لهوقالواالملكعندإلىوتوجهوا-

.؟خواننالإ

؟أوامرهنطغوأن،يريدهكانمانفعلوأن،والدكمإطاعةارتضيناقدوكنا-

منكلهذاعلىزيأدة:ويبغضوننا،البرجشعبناأبناءيحاصرالسببولهذا-

ميراثنا.وسلبونا،قتلوهمناصادفوه

تخومهم.جميعإلىذلكتجاوزوابل،ضدناايديهمبمذيكتفواولم-

عليه:للاستيلاءالقدسفيالبرجيحاصرونالأيامهذهفيإنهم:يليلماواتبه-

صور.وبيتالمعبدأيضاحصنواولقد

ولن،هذهمنأعظمأشياءيفعلونلسوف،بسرعةتمنعهملمإذاعليهوبناء-

تحكمهم.أنبإمكانكيكون

جيشه،وأمراء،أصدقائهإليهوجمع،غاضباكانبهذاالملكسمعوعندما-

.الفرسانعنمسؤولينكانواوالذين

البحر.جزائرومنالأخرىالممالكمنالمرتزقةمنفئاتأيضاعل!يهوقدمت-

،الفرسانمنألفاوعشرين،الرجالةمنألفمائةجيعثهتعدادباتوهكذا-

.القتالعلىمدربينفيلاوثلاثينواثين

لأيامهاجموهاالتي،صوربيتأماموعسكروا،أدومخلالمنهؤلا،ومضى-

وأحرقوهاخرجواصوربيتأهأليلكن،حربيةالاتعحنعواقدوكانوا،عديدة

بشجاعة.وقاتلوا،بالنار
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33

34

35

36

37

38

و3

04

41

42

43

44

مقابلفىزكريابي!فيوعسكر،البرجعندمنيهوذاانتقلعليهوبناء-

الملك.معسكر

زكرلا،بيتنحوجيشهمعبشدةوزحف،الباكرالصباحفيالملكنهضثم-

.بالأبواقونفخوا،للقتالجيوشهاستعدلاحيث

.والتوتالعنبعصيرأروهاللقتالالفيلةإثارةوبغية-

يرتدون،رجلألففيللكلوعينوا،الجيولث!بينالفيلة!سمواهذاعنفضلا-

فيلكلمعهذاجانبإلىورتبوا،النحاسخوذرؤوسهموعلى،السوابغ

النخبة.منفارسخمسحائة

مكانأيوإلىكانواالفيلكانوحيثما:طارئكللمواجهةجاهزينهؤلاءوكان-

عنه*ي!تعدواولميفارقوهولم،أيضاذهبواذهب

كلظهرعلىأيضأوكان:مبدعةبوسائلعليهاأبر)جالفيلةظهورعلىوكان-

جانبإلىوذلك،عليهامنليقاتلواالرجالأشدأءمنرجلاوثلاثونإثنانفيل

يسوسه.كانالذيالهندي

وأحدعلىوقفقسمكل:قسمينعلىجعلوهمفقدالفرسالنلبقةبالنسبةأما-

جميعاوكانوا،بهالقيامعليهمالذيبشأنتعليماتوأعطوهم،الجيشطرفيمن

.الأرتالوسطالعدروافيي

بذلكالجباللمعت،والنحاسالذهبترسةعلىالشمسأشعتعندمأوالان-

مشتعل.مصب!احمثلوأشعت

وسطفيوقسم،الجباللمحممفوقالملكجيشمنقسمهذاعلىوانتثحر-

.ونظامبتحفظوزحفوا،الوديان

وقعقعة،جمهورهمزحفوصخب،حشدهمجعجعةإنسانكلسمعولهذ!-

وجبارأ.جدأكبيراكانالجيث!لأن،ارتعبذلكسمعمنوكل،السلاح

رجل.ستمائةالملكجيشمنوقتلوا،القتالوأنشبوا،وجيشهيهوذااقتربثم-

وبسلاحبجهازمجهزالميةمنواحداأن-سوأرانلقبهالذي-ألعازروأبصر-

عليه.كانالملكبأنفافترض،البقيةمنأعلىوكان،ملكي

.خالدهشهرةعلىلنفسهوليحصل،شجهفداءبغيةنفسهفبذل-
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اليمينعلىمنيقتلوهوالصفوفواقتهحم،شجاعةبكلنحوهاندفععليهوبناء45-

الجانبين.علىمنالطريقأمامهفتحواولهذا،اليساروعلى

علحه،الفيلسقطع!وبناء:فقتلهالأسفلمنوطعنهالفيلتحتزحفإنهثم-46

.هناكفمات

أمامهم.منهربوأ،قواتهوعنف،الملكقوةرأواعندمااليهودبقيةأدنوحدث-47

،يهوذاأمامخيامهالملكونصب،للقائهمالقدسإلىالملكجيشذهبثم48-

صهعولا.جبلوبمواجهة

منيكفيمالديهميبقلملأنه:صلحاقعقدواصوربيشافيكانواالذينأما94-

.للأرضراحةسنةكانتالسنةإنثم،الحصارلتحملالطعام

لحمايتها.هناكحاميةوأقام،صوربيتعلىالملكاستولىوهكذا-05

والاتمجانيقهناكونصب،عديدةلأيامحاصرهفقدللمعبدبالنسبةأما-51

.والنشابالسهاملرميووسائل،الحجارةولرشقالنارلرميوأدوات

طويلة.لمدةلهمقتالهمفيوصمدواالاتهمضدآلاتأيضااليهودصنععليهوبناء-52

الذينوكانالسابعةالسنةكانتالأنها،أطعمةبدونأوعيته!باتتوأخيرأ-53

(؟المخازنفيالمتبقيجميعأكلواقد،اليهوديةإلىوجاءوا،الأممبينمنأنقذوا

.الجوعوغلبهم،بينهمانتشرتالمجاعةلأن،ضئيلعددسوىالمعبدفييبقولم-54

موضعه.إلىواحدكلوذهبفتفردوا

الملككانالذي،فيليبأنأفادخبراالوقتذلكفيليسمياسوسصع-55

حتىأنطيخوسبابنهللعنايةعيهقد،الحياةقدعلىيزالماوهو،أنطيخوس

ملكا.يصبح

منهينتزعأنيريدوأنهالمللثجيشمعهوعاد/وميديافارسمنالانعادقد-56

السلطة.مقاليد

وقد،يوميانضعفإننا:والجيشالجيشولأمراءللملكوقالمسرعابادرولهذا-57

ت!حثنا:المملكةوأمور،قويصرهنحاالذيوالمكان،أطعمتناقلت

أمتهم.جميعمعولنصطلحولنصالحهم،الناسهؤلاءالآنفلنصادق-58

لهذالأنهم:قبلمنكانواكماشرائعهموفقيعيشواأنمعهمميثاقاولنعقد-95

شرائعهم.أزلنالأننا،راضينغيرالسبب
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بذلك.قبلواوقد،للمصالحةإليهمبعثعليهوبناء:بهذاوالأمرأءالملكورضي-06

الحصن.منخرجواذلكوعلى:والأمراءالملكلهموحلف-61

الذييميةخرق،المكانحصانةرأىوعندما،صهيونجبلإلىالملكدخلثم-62

حوله،الذيالسوربهدمأوامروأعطى،أقسمه

سيدافيليبوجدحيث،أنطاكيةإلىوعاد،كلهوالجيشهذابعدوانصرف-63

.بالقوةمنهالمدينةوانتزعفقاتله:للمدينة

السابعالإصحاح

محله.بالحكمديمتريوسوقيامأنطيخوسمقنل-أ

المللث.الىيهوذاوشكالتهأعظمكاهنأيكونأنألك!موسركبة-5

الحسيديين.منستينقتله-،6

.يهوذاقبلمنالملكقواتوهزيمةنيكانورمقتل-43

سنة.كلفيعيداهذأالنصريومعذ-94

عددمعوقدم،روماسلوضبنديمتريوسغادرومائةوخمسينإحدىسنةفى

.هناكوتملك،البحرشاطئعلىمدينةإلىالرجالمنضئيل

وليسياسأنطيخوسعلىالقبضقواتهألقت،ابائهقصرإلىدخلوعندما

إليه.لحملهما

وجهيهما.أرىتدعونيلا:قالبذلكعلمعندمالكنه

مملكته.عرشعلىريمتريوسالالطوجلس.قوالهفقتلتهما

الذيألكيموصمعهموكاناإسرائيلمنوالمرتدينالأشرارجميعإليهقدموهنا

لهم.قائدبمثابةجاءوقد،الأعظمالكاهنيكونأنفيراغباكان

جميعهـاخوانهيهوذاقتللقد:وقالواعليهوتشكواالملكأمامالشعباتهمواوقد

بلادنا.منوطردونا،أصدقائك

الملكاأرضوفيبينناأحدثهاضطراباييرىودعه،بهتثقرجلاأرسلولهذا

أعوانهم.جميعمعيعاقبهمودعه

وراءفيماالحكميتولى،الملكأعسدقاءمنواحداوكانبكيديسنالملكاختارئم

للملك.ومخلصأ،مملكتهفيعظيمارجلأوكان،النهر
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بنيمنيتقمأنوأمره،أعظمكاهنأعينهالذي،الشريرألكيموسمعهوبعث-9

ئيل.إسرا

يهوذاإلىبرسلبعثاوقد،يهوذاأرضإلىكبيرهقوةمعهماوجاءغادراوهكذا-15

خداعا.مسالمةبكلماتوإخوته

عظيصة.قوةمعجاءاوقدشاهدوهحالأنهم،برسائلهميبالوالمهؤلاءلكن-11

.الإنصافوطلبوا،الكتابمنكوكبةوبكيديسالكيموسعنداجتمعثم-12

منهما.السلميطلبانإسرائيلبنيفيالمقدمونهمالذينالحسيديونإليهماوقدم-13

إلينا.يسيءلنوهو،الجيشهذامعهاروننسلمنكاهنقدم:قالواأنهمذلك-14

لرفاقهم.ولالهمالأذىيريدلاإنه:قائلالهموأقسم،سلامحديثإليهمتحدثوقد-15

يومفيو!تلهم،منهمرجلاستينأخذأنهغير،لهووثقواصدقوهعليهوبناء-ال!

:مكتوبهولماوفقا،واحد

منهناكيكنولم،القدسحولدماءهموسفكوا،أصمائكأجسادرموا-17

دفنهم.يتولى

صددقلالديهمليس:قالواالذينالناسعلىوالخوفالرعبوقععليهوبناء-18

أدوهالذياليمينونقضوا(الميثاقخرقوالأنهم،استقامةولا

هناكومن،زيتبيتفيخيامهونصب،القدسمنبكيديسهذابعدوارتحل-91

الشعببعضوعلى،عنهتخلواالذينالناسمنكبيرعددعلىوقبضأرسل

.جداعحيقةحفرةفيرماهمقتلهموبعدما،أيضا

توجهوهكذا:لمساعدتهقوةمعهوترك،ألكيموسإلىبالبلادعهدإنهثم-5؟

الملك.إلىمنصرفأبيهديس

الأعظم.الكاهنمنصبتوليسبيلفييسعىألكيموسوكان-21

أسياد!هؤلاءصاروبعدما،الناسمنللاضطرابالمثيرينجميعإليهواجتمع-22

عظيمأابذاءالإسرائيلييناذوا،لل!هودية

بينوجمأفألكيموسصنعهالذيالشرجميعالانيهوذارأىوعندما-23

الكفار،فعلهماعلىحتىتفوققدذلكوأدن،الإسرائيليين

عليه،ثارواالذينمنوانتقم،حولهاوتجول،اليهوديةتخومجميعإلىخرج-24

.البلادفيالتوغلعلىذلكبعديتجرأوالاحتى
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وعلاسيطرواقدوجماعتهيهوذاأنألكيصوسرأىعندماآخرجانبومن-23

وقال،الملكإلىثانيةمرةذهب،ضدهمالثباتيستطيعلنأنهوأدرك،شأنهم

قولها.أمكنهالتيالشروركلعنهم

كراهيةيحملرجلاوكان،أمرائهأكبرمنواحداوكان،نيكانورالملكفأرسل-26

الشعب.بتدميرقض!بأوامروزوده،الإسرائيليينضدعظيمة

يخاطبهموإخوتهيهوذاخلفوبعث،عطمةقوةمعالقدسإلىنيكانورجاءثم-27

.معسولبكلاممخادعة

منضئلعددمعأقدمولسوف:وبينكمبينيقتاليكونلاأنينبغي:قائلا-28

.بسلامأراكمأنيمكننيحتى،الرجال

كانو!الأعداءلكن،بسلامبعضأبعضهماحياوقد،أليهوديةإلىجاءعليهوبناء-2و

.بالقوةيهوذالأخذمستعدين

منه،جفللذلك،مخادعةلاقاهأنهعلموقد،بعدفيمايهوذاكشفهالذيالأمر-03

وجهه.رؤيةفييرغبيعدولم

كفرجانبإلىيهوذاضدللقتالخرج،كشفتمدخطهأننيكانوررأىولما-31

سلامة.

إلىالباقونوفر،قتيلآلافخمسةمننحونيكانورجانبمنسقطعليهوبناء-32

.داودمدينة

المعبدمنجاءهناكوإلى،وصعدهصهيونجبلإلىهذابعدنيكانوروذهب-33

الأضاحىمحارقوليروه،بسلاملتحيتهالشعبشيوخوبعضالكهنةبعض

للملك.المقدمة

بتجبر.وكلمهم،وأهانهم،منهموسخر،بهماستهزأأنهغير-34

ماإذافسيكون،وأتباعهيهوذاالآنيسلملمماإنه:قائلاغاضبوهووأقسم-33

الحنق.شديدوهوذهبثمومن:البيتهذاأحرقسوف،بسلامعدت

:ويقولونيبكون،والهيكلالمذبحأمامووقفوا،المعبدإلىالكهنةدخلثم-36

للصلاةبيتأيكونولأن،باسمكبهليدعىالبيتهذااخزتقدالمولىأيهاإنك-37

لشعبك:وللتضرع
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41
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43

44

45
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47

48

94

05

وتذكر:للسيفطعحةواجعلهم،جيشهومنالرجلهذامنمنتقماكن-

.أطولمدةالاستمرارمنتمكنهمولا،إلحادهم

جيشالتقاهجث،حورونبيتفيخمتهونصبالقدسمنليهانورخرجثم-

سورلة،منقدمكان

توقالهناكوصلى،رجلالافثلاثةمعبأداسةيهوذاونزل-

وضربملاككخرج،بعثهمقدألاشوريينملككانالذينألحدلما،المولىأيها-

ألفا.وثمانينخمسةمنهم

الذينالبقيةيعلمحتى،اليومهذاأمامناالجيشهذاأنتحطمذلكومثل-

لشرورهم.وفقاعليهمواحكم،معبدكضدإلحاداتكلموا

جيث!وهزم،بالقالالجيشانالتحمشهرآذارمنعشرالئالثاليوموفي-

المعركة.فيقتيلاسقطمنأولهووكان،نكانور

.وهربو!،بأسلحتهمألقوا،قتلأنهنكانورجيشرجالرأىوعندما-

خلفهميزعقونوكانوا،جازرحتىأداسهمنيوملمسافهطاردوهمولقد-

.بوافلأبا

كانواالذيننحوفارتدوا،وطوقوهم،اليهوديةبلداتجميعمنالناسفخرج-

منهم.أحديبقولمبالسيفجميعافقتلوهم،يطاردونهم

بتجبر،مذهاالتي،ويمينهنكانوررأسوقطعوا،الاسلابهذابعدوأخذوا-

.القدسباتجاهوعلقوهما،وجبوهما

عظيم.بسرورالنهارذلكوأمضوا،كثيرأالناسفرحولهذا-

عشرالثالثفييعيدواوأن،سنولااليومبهذاالاحتفاظرسمواهذاعلىوزيادة-

.إرذآمن

الوقت.لبعضاليهوديةأرضهدأتوهكذا-

الثامنالإصحاج

اقتدار،وذويشجعانأرجالأكانواوأنهم،الرومانبشهرةالانيهوذاوسمع-ا

معحلفايقيمونوأنهم،بهمويلتحقإليهمينضويمنكلبحبيقبلونوأنهم

إليهم.يافيمنكل
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النبيلةوبأعمالهمبحروبهموأخبروه،عظيمةشجاعةذويرجالاكانواوأنهم-2

لهم.الجزيةيدفعونوجعلوهم،غلبوهمأنهموكيف،الغاليينبينعملوهاالتي

التيوالذهبالفضةمناجمعلىالحصولأجلمن،إسبانيةبلادفيفعلوهوالذي-3

.هناكهي

جدابعيدةكانتأنهامع،كلهاالمنطقةعلىاشولواقدوصبرهمبسياستههموأنهم-4

،الأرضأطرافأقصىمنلمهاجمتهمجاءواالذينالملوكهزمو!أنهمكما،عنهم

شة.كلالجزيةالبقيةلهمدفعلذلك،عظيمةضربةإليهموسددوا

ملكوفرساوس،فيليبالقتالفيهزمواأنهمكيفذلكإلىبالإضافةوذكروا-5

وأخضعوهم.،ضدهموقفواالذينالآخرينمع(كتيماالإغريق

مائةومعهقتالهمإلىزحففقد،العظيماسيةملكأنطيخوسكذلكوهزمو!-ث!

.جداعظيموجي!شوعرباتفرسانمع،فيلاوعشرون

سوفبعدهمنسيألونوالذينأنهتعهدثمومن،حياأسروهكيفوشرحوا-7

عليه.الالفاقتملماتوثيقا،رهائنقدموقد،كبيرةجزيةيدفعون

كلهذلكوأعطوا،ماطقهوخير،وليدياومدياالهندبلادمنهأخذواقدوأنهم-8

أومينس.المللثإلى

لتدميرهم.ضدهمالزحفعلىعزمواقدكانواالإغريقأنكيفذلكعنوفضلا-فى

وقتلوا،وقاتلوهم،القادةمنواحدأضدهمأرسلو،بذلكعلمواعندماوأنهم-01

واستولو!،وسلبوهم،وأولادهمزوجاتهمأسرىوأخذوأ،منهمكبيراعددا

.اليومهذ!حتىواستعبدوهم،حصونهمودمروا،أراضيهمعلى

جميعسلطانهمتحتوضعواثمدمرواأنهمكيفأخبروهذلكإلىوبالإضافة-11

.الأوقاتمنوقتفيفاومتهمالتيوالجزرالأخرىالممالك

وفي،عليهماعتمدواالذينومعأصدقائهممعالمودةعلىحافظواانهمغير-12

باسمهمسمعمنكلصارحتى،والنائيةالقريبةالممالكقهروانفسهالوقت

مهم.يخاف

عزلهأرادوأمنوبالمقابل،ملكوهالملكإلىللوصولمساعدتهأيضاأر)دواومن-13

.كثيراارتفعشانهمأنالأمروخلاصة،عزلوه

بذلك.يتاهىحتى.الأرجوانارتدىأو،التاجلشمنهمأحدمنمأكلههذاومع-14
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91
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21

22

23

24

25

26

فيهيخمعللشيوخمجلسألأنفسهماتخذواكيفأخبروهلقدهذاعلىزد-

أجلومن،الشعصأجلمندوماولتداولون،يوميارجلاوعشرونثلاثمائة

.والظامالعامالصالح

وهم،بلادهمحكمتولى،سنةكلواحدلرجلبحكومتهمعهدواأنهموكيف-

بحنهم.مافسةأوحسدهناكيكنلموأنه،الرجلذلكيطيعونجميعا

،أكوسبنيوحنابنأوبولمساختار،الأشياءهذهلجميعيهوذامنوتقديرا-

.الرومانمعوتفاهمولاءمعاهدةليعقداروماإلىبهماوبعث،ألعازربنوياسون

ظلمتقدالإغريقمملكةأنالواضحمنلأن،عنهمالنيررفعمنهموليلتمسا-

العبودية.حدإلىإسرائيل

مجلسإلىوذهبا،جدأطويلةإليهاالرحلةوكانت،روماإلىذهباعليهوبناء-

قائلين:تكلماحيثالشيوخ

عقدمعكملنعفدوجمهوراليهودإخوتهمعالمكابييهوذاإليكمشابعثلقد-

وأوليائكم.مناصرلكمضمنتسجلوناأنأملوعلى،وسلاممناصرة

كثيرأ.المسألةهذهالرومانوإستحسن-

منألواحعلى،الشوخمجلسبهاأجابالتيالرسالةنسخةهيوهذه-

للمسالمةتذكاربمثابةهاكعندهمتبقىحتى،القدسإلىبهاوبعثوا،نحاس

.والمناصرة

وسيكون:الأبدإلىالبحروفيالبرفي،اليهودولشعبللرومانالكبيرالنجاح-

بينهم.منمبعدةالعداوةوكذلكالسيف

جم!يعفي(مناصريهممنأيعلىأو،الرومانعلىأولاحربأيةشنتإذا-

ممالكهم.

.قواهبكلوذلك،الوقتتحديدحسب،العوناليهودشعبلهميقدمسوف-

يساعدوهمولن،جانبهمإلىيحاربونسوفللذينشيءأفيالرومانيمدمولن-

بل،الرومانيستحسنهمافهذا،بالسفنأوبالمالأو،بالسلاحولابالطعاملا

مقابل.أيرونتعهداتهمعلىسيحافظون
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27

28

92

03

31

32

يساعدهمسوف،اليهودشعبعلىالحربشنتإذانفسهابالطرلقةوأيضا-

لهم.يحددسوفالذيالوقتحسبوذلك،إخلاصبكلالرومان

سفنا،أو،مالاأوسلاحاولاطعامالالهمللماصرلناليهوديقدملنكما-

يكونوأن،عهودهمعلىبالمحافظةيرغبونوهم،الرومانيستحسنهمافهذا

.خداعبلاذلك

.اليهودشعبمعميثاقاالرومانعقدالشروطلهذهووفقأ-

شيإزالةأوشيءأيإضاقةالآخرأوالفريقينأحدأرادماإذاحالكلوعلى-

.مقررأيكونسوفأسقطوهأوزادوهماوكل،بالاتفاقذلكفعلالممكنمن،ما

قائلين:إليهكتبنافقد،باليهودريمحريوسالملكألحقهاالتيبالشروريتعلقوفيما-

اليهود؟منأصدقائناعلىثقيلانيركجعلتلماذا

.وبحرابرأونحاربكلهمننتصرفسوف،مجدداعليكتشكواماوإذا-

التاسعالإصحاح

اليهودية.الىجديدةفواتمعمجدداوألكيموسبكيديسقدوم-أ

منه.يهوذاجيشفرار-7

ومقتله.-17

محله.يوناثانحلول-03

يوحنا.اخيهلمقتلوانتقامه-04

ومونه.ألكبموسمرض-55

.يوناثانمعسلامأبيكيدسإبرام-07

فيقتلواقدوجيشهنيكانوربأنديمتريوسسمععندما،تقدمماعلىزيادة-ا

للمرةوذلنا،اليهوديةأرضإلىوألكموسبكيديسمنبكلبعث،المعركة

جيثه.منالرئيسيةبالقوةمعهاوبعث،الثانية

التيمسالوثأمامخيامهماونصبا،الجلجلةإلىيقومالذيالطرلقباتجاهفانطلقا-2

.الناسمنكثيرأقتلا،عليهااستولياوبعدما،بإربيلهي

:القدصأماموخمسينمائةلسنةالأولالثمهرفيعسكراإنهماثم-3
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وألفينالرجالةمنوألفينالرجالةمنألفاعشرينمعبئروتإلىهناكمنوزحفا-4

.الفرسانمن

النخبة:منالافثلاثةومعهإلاسعفيخيامهونصبوقتذاكقامقديهوذأوكان-5

خوفاخافوا،جداكبيراكانوأنه،الاخرالجيشضخامةرأواعندماالذين-ث!

يزدلممنهمبقواالذينإنحتى،الجيشمنيتللونمنهمكخيرفجعل،عظيما

رجل.ثصانمائةعلىعددهم

عظيصأ،اضطرابااضطرب،عليهتضغطوالحرب،تسللقدجيشهبأنيهوذارأىولما7-

قواته.حشدلإعادةوقتلديهيعدلملأنهعزيمتهوفترت،كتيرأاليأسوتولاه

ضدونزحف،ننهضدعونالهموقال،معهبقواللذينبالخطابتوجه،هذاومع-8

مدافعتهم.مننتمكنأنعسى،أعدائنا

ومن،حياتناإنقاذنتولىالاندعنا:بإمكاننايكونلن:قائلين،خذلوهأنهمغير-و

قليل.عددناالانلأننا:ضدهمونقاتل،إخوانضامعنعودسوفثم

فإذا:أمامهممنأهربوأن(الشيءهذاأفعلأنللربحاشى:يهوذاقالثم-15

شرفنا.ندنسولا،إخوانناسبيلفيبرجولةنموتدعونا،دناقدأجلناكان

انقسموقد،بمواجهتهمووقف،خيامهمنبكيديسجيشبرزالأثناءتلكوفي-11

وكان،الجيشأماميتقدمونوالقسيالمقاليعرماةوكان،قسمينإلىفرسانهم

الثديد.البأسذويمنجميعاالمقدمةفيزحفواالذين

متقدماالجيشازدلفهذاوعلى:الأيمنالجاحفيكانفقد،لبكي!ديسوبالنشة-12

تزعق.أبواقهموكانت،الجانبينمن

الجيشين،جلبةمنالأرضواهتزت،بأبواقهمأيضازعقوايهوذاجانبومن-13

.المساءحتىالصباحمنالقتالواشمر

كلمعهأخذ،الميمنةفىالرئيسيةالجيشوقوةبيكديسأنيهوذاعرفوعندما-14

.الرجالقساةمنواحد

.أشدورجبلإلىيطاردهاوشرع،بالميمنةالهزيمةإلحاقمنفتمكق-15

يهوذاعلىانقلبوا.الميمنةفيالذينهزيمةالميسرةفيكانواالذينرأىعندمالكن-16

أعقابهم.فيوساروا،معهكانواوالذين

الجانبين،كلامنكبيرعددوقتل،المعركةوطيسحميولهذا-17
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،الباقونوهربيهوذاوقتل-18

مودين.فيأبيهضريحفيودفناهيهوذاأخاهماحملاوسمعانيوناثانإنثم-9!

عليه،عظيمةنياحةإسرائيلشعبجميعوأقام،عليهناحوالقدهذاحلىزيادة02-

قائلين:كثيرةلأياموبكوه

إسرائيل.مخلص،الشجاعالرجلسقطكيف-21

عملها،التيالعظيصةوبالأعمال،وبحروبهبيهوذاالمتعلقةبالأشياءيختصوفيما-22

.جداكثيرةلأنها،هناتكتبلم،وبعظمته

جميعوبرز،إسرإئيلتخومجميعفيبالتدخلالأشراريهوذاوفاةبعدالانوبدأ-23

.الشرورمقرفي

بهم.والتحقت،البلادبسببهاثارت،كبيرةمجاعةالأيامتلكفيهناكوكانت-24

.للبلادسادةواقامهم،الأشرارالرجالبكيديساختارثم-25

الذي،بكيديسأمامإلىوجلبوهم،يهوذاصدقاءأعنوبحثوا،المظالمواقترفوا-26

سخرلة.واتخذهم،منهمانتقم

نبي.فيهميظهرلمأياممنذمثيللهيكنلم،عظيمضيىبإسرائيلحلولذلك-27

:ليوناثانوقالوا،يهوذاأصحابجميعتجمعولهذا-28

بكيديس،وضدأعدإئناضديزحفمثلهرجلانجدلميهوذاأخيكوفاةمنذإنه-92

لأمتنا.المعادينوضد

لكي،موضعهفيوقاثدناأميرنالتكونأليومهذافيالاناخترناكعليهوبناء-03

حروبنا.تحارب

.يهوذاأخيهمقاموقام،الوقتذلكفيالقمادةيوناثانقبلعليهوبناء-31

بقتله.القياماستهدف،بذللثبكيديسعلمعندمالكن-32

،تقوعبرلةإلىفهربوا،بالأمرمعهكانواوالذينأخوهوسصانيوناثانعلمثم-33

أسفار.بركةمأءقربخيامهمونصبوا

سبت.يومفيذلكوكان،الأردنقربإلىجيشهمعفزحف،بذلكبكيديسوعلم-34

حتى،الأنباطأصدقائهمنليلتمس،للنتاسقائدأ،يوحنابأخيهيوناثانوبعث-35

.الوافرةعدتهميعيروه
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معه،ماوكلوأخذوهيوحناواعتقلوا،مادبامنخرجوايمبريأبناءلكن-36

بالجميع.وذهبوا

يقيمونيمبريأبناءبأن،سمعانأخيههـالىيوناثانإلىخبرهذابعدووصل-37

لان،عظيمقطارفيالانباطبلدمنالعروسسيزفونوأنهم،عظيماعرسأ

الكنعانيين.أمراءكبارمنلواحدابنةكانتالعروس

الكهوفأحدتحتأنفسهموأخفوا،فخرجوا،يوحناأخاهمتذكرواعليهوبناء-38

الجبل.في

العرش!وجاء:عظيمةوعدةعظيمةجبةأمامهمهـاذافرأوا،أنظارهمرفعوأإنهمثم-93

يخر.وسلاح،الموسيقىوالاتبالطبولللقائهموإخوانهأصحابهومعهمتقدما

فيه،يكمنونكانواالذيالمكانمن،ضدهممعهكانواوالذينيوناثانثارثم-04

إلىالباقونوهرب،القتلىمنكتيروسقط،عظيمةمذبحةصفوفهمفيوأوقعوا

أسلابهم.علىواستولوا،الجبل

نحيب.إلىالطربوصوت،مناحةإلىالعرستحولوهكذا-41

.الأردنسبخةإلىمجدداعادواأخيهملدمانتقمواوبعدما-42

قوةمعالأردنضفافإلىسبتيومفيجاء،حدثبمابكيديسسمعوعندما-43

عظيمة.

الأمرفليس،حياتناسبيلفيونقاتلالاننذهبدعونالأصحابهيوناثانقالثم-44

.أياممنمضىفيماكانكمااليوم

،ذاكومنالجانبهذامنالأردنوماء،خلفناومنأمامناالحربإنوانظروا-45

.مناصمنأمامناهناكوليس،هناكومنهنامنوالغابةالسبخةوكذلك

أعدائكم.أيديمنتنقذونعلكمالسماءإلىالانواصرخوا-46

نحوارتدلكنه،بكيديسليطعنيدهيوناثانومذ،بالقتالذلكإثروالتحموا-47

أمامه.منالخلف

:الأخرىالضفةحتىوسبحوا،الأردنإلىمعهكانواوالذينيوناثانقفزثم-48

إليهم.لأردناخرونالآيعبرولم

رجل.الألفحوالىبكيدي!رجالمناليومذلكفيوسقط-94
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والحصن،الهوديةفيالحصينةالمدنورمم،القدسإلىهذابعدبكيديسوعاد-05

(وتفون،وفرعتون،وتمنة،إيلوبيت،حورونوبيت،وعمواس،أرلحافي

وبمزاليج.وبأبواب،عاليةبأسوارالأماكنهذهوقؤى

إسرائيل.مراغمةيمكنها،حامياتفيهاووضع-51

وبإمداراتبالقواتوشحنهم،والبرج،وجازرصوربتمدينةأيضاوحصن-52

طعمة.الأ

فيووضعهم،رهائنبمثابةالبلادفيالشعبمقدميأبناءأخذهذاإلىيضاف-53

عليهم.للحفاظالقدسفيالبرج

بهدم،ومائةوخمسينثلاثسنةمنالثانيالشهرفيألكيموسأمرهذاعلىزد-54

.الأنبياءأعصالأيضأوهدم،للمعبدالداخليةالساحةجدار

مهمف،هذاأعاقوقد،طاعونهناككانالهدمبأعمالألك!يموسشرعوعندما-55

يأقولبإمكانهيعدلملذلك،بالفالجهووأصيب،الحركةعنتوقففمهلأن

البيت.بهذاي!علقفيماأمرأيإصدارولا،شيء

عظيم.عذابوسطالحينذلكفيألكيموسومات-56

البلادعرفتلذلك:الملكإلىعاد،ماتقدألكيموسأنبكيديسرأىولما-57

عامين.لمدةالهدوء

فيوصحبهيوناثانإنها:وقالوا،يتشاوروناجتمعواالأشرارالقومإنثم-58

هنا،إلىبكيدي!نحضردعونالهذأ:حذروبدونبهدوءيعيشونمنازلهم

.واحدةليلةفيعيهمفيقبض

معه.وتشاورواذهبواعليهوبناء-95

فيمؤلديهإلىخاصةرسائلوأرسل،كب!رجيشمعوجاءتحركإنهثم-06

يتمكنوالمأنهمبيد:معهكانواالذينوعلىيوناثانعلىيقبضوالكي،اليهودية

إليهم.انكشفتمشورتهملأن،ذلكمن

وكان،الفتنةهذهمقترفيكانواالذينالبلادرجالعلىالقبضألقواولذلك-61

وقتلوهم.،شخصاخمسينحواليعددهم

ورموا،البريةفيحجلةبيتإلىمعهكانواوالذينوسصعانيوناثانمضىثم-62

حصينة.وجعلوهامنهاالبالي
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فيكانواالذينورأسل،قواتهجميعحشد،الأمربهذأبكيديسعلمولما-63

اليهودية.

الاثوعحنع،طويلةمدةوقاتلها،حجلةبيتعلىالحصاروألقىزحفثم-64

.للحرب

المنطقة،فيونشطنفسههووتقدم،المدينةفيسصعانأخاهتركيوناثانأنيخر-65

الجند.منعددمعهوكان

خيامهم.فيفاسرونوبني،وإخوتهأدورينوضرب-ل!6

.الحربآلاتوأحرقواالمدينةمنوقواتهسمعالطخرج،بضربهمشرعوعندما-ث!7

خططه،فتلاشت:كثيراعليهوضيقوا،أمامهمفانكسر،بكدي!ضدوقاتلوا-68

خروجه.كانوعبثها

العديدوقتل،المنطقةإلىبالقدومعليهأشارواالذينعلىغضبااستثاطول!ذا-6فى

.بلادهإلىالعودةعلىوأزمع،منهم

ورد،معهسلامإقامةأجلمن،إليهبرسلبعثبذلكيوناثانعلموعندما-07

إليهم.الأسرى

جاته.أيامطيلةيؤذيهلنإنهوأقسم،لمطالبهتبعافتصرف،تقبلهالذيالأمر-71

أرضمنقبلمنأخذهمقدكانالذينالأسرىإليهأعادعندماعل!وبناء-27

حدودهم.إلىأخرىمرةيعدولم،بلادهإلىطريقهآخذاومضىعاد،اليهودية

مكماس،فييوناثانوسكن:إسرائيلفيالعملعنال!فتوقفوهكذأ-73

إسرائيل.بنيمنالملحدينواستأصل،الشعبيحكموشرع

العاشرالإصحاح

.يوناثانمعسلاملعقدكبيرةبعروض!ي!تقدمديمتريوس-أ

.اليهودالىرسائله-25

الاسكندر.معسلامايعقديوناثان-47

.ديمتريوسقتلالذي-05

.بطليموسابنةويتزوج-53

.كعيراوتشرلفهيوناثانوراءارساله-62
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الأصغر.ديمتريوسقوأتعلىوانتصاره-75

.داجونمعبد-)حراقه84

وأستولىأبيفانسالملقبأنطيخوسبنالإسكندروالمائةالستينالسنةفيصعد-ا

.هناكالحكممنمكنوهثمومن،هناكالناساستقبلهحيث:عكاعلى

لقتاله.ضدهوزحف،كبيراجثاخدبهذاديمريوسالملكسمعوعندما-2

كبير.وتعظيممحبةبكلماتيوناثانإلىرسائلديمعريوسأرسلهذاعنفضلا-3

ضدنا؟بالإسكندريلتحقأنقبل،معهأولأسلمانقيمدعونا:قالأنهذلك-4

وشعبه.،إخوانهوضد،ضدهاقترفناهاالتيالشرورجميعيتذكرسوففإنهوإلآ-5

لهالعونتقديميمكنهحتىالسلاحوليعد،جياليحشدالسلطةأعطاهعليهوبناء-6

إليه.بإرسالهمالبرجفيكانواالذينالرهائنسراحبإطلاقأيضاوأمر:القتالفي

الذينومنالشعبمنمسمععلىالرسائلوقرأ،القدسإلىيوناثانجاءثم-7

بالرص!:كانوأ

جيش.لجمعالصلاحيةأعطاهقدالملكبأنسمعواعندماكثيراهؤلاءوارتعب-6

بدورههووقام،يوناثانإلىوسلموهمرهائهمالبرجفيالذينأطلقعليهوبناء-9

ابائهم.إلىبإرسالهم

ولرميمها.بنائهافيوشرع،المدينةقيأقامحتىهذامنيوناثانفرغإنوما-15

مربعةبحجارةصهيونجبلحولالأسواروكذلك،الأسوارببناءالصناعوأمر-11

.فعلوهماوهذا،النحصينأجلمن

.هربوابكيديسبناهاالتيالحصونفيكانواالذينالغرباءإنثم-12

.بلادهإلىعائداوتوجهمكانهواحدكلتركفقد-13

بيتفيوالوصاياالشريعةعلىالمتمردينهؤلاءمنبعضفقطبقيأنهغير-14

إليهم.بالنسبةالملجاكانتلأنها،صور

ولدى؟ليوناثانديمتريوسبذلهاالتيبالوعودالإسكندرالملكسمعوعندما-15

التيوالآلام،وإخوتههوصنعهاالتيالثجاعةوالأعمالالمعاركبأخبارإخباره

تحملوها.

ومناصرنا.صديقنانجعلهسوفلذلك؟الرجلهذامثلسنجدأين:قال-16

قوله:الرسالةهذهفيجاءوقد،إليهوبفها،رسالةكتب،عليهوبناء-17
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:يوناثانأخيهإلىتحياتهالإسكندرالملكيرسل-18

صديقا.لناتكونأنوخليق،جداقويرجلبأنك(عنكسمعنالقد-91

تسصىوأدن،لأمكالأعظمالكاهنتكونأناليومهذافينأمركإنناعليهوبناء-02

تقفأنمنكونطلب(:ذهبمنوتاجاأرجوانياثوباإليه)وأرسلالملكصديق

معنا.الصداقةعلىتحافظوأن،جانبناإلى

منالسابعالشهرفي،المظالعيديومفيالمقدسالثوبيوناثانلب!عليهوبناء-21

.السلاحمنكثيراوأعذ،كبيراجيشأوحشد،والمائةالستينال!ة

:قال،كثيرأحزن،بهذاديمتريوسسماعولدى-22

نفسه؟تقويةمنومكناه،اليهودمصافاةمنيمنعناالإسكندرتركناكيف-23

،والأعطياتبالمناصبأعدهموسوف،تشجعبكلامإليهمأكتبسوفإنني-24

عونهم.علىأحصلعلني

:اليهودشعبإلىتحاتهدبمتريوسالملكيرسل:يقولإليهمكتبالغايةولهذه-25

إلىتنحازواولم!لنااصدقاءوبقيعم،معناالمواثيقعلىحافظتمأنكمبما-26

بذلك.فسررنا،علمناحسبماوذلك،أعدائنا

علىثوأبكمنحسنولسوف،لناالإخلاصعلىالمحافظةفيألانثابرواولهذا-27

لصألحنا.تصنعونهاالتيالأشياء

الجوائز.ولنعطينكم،الإعفاءأتمنكثيرانمنحكمولسوف-28

مكسمعجزيةكلاليهودعبنأحطخاطركمأجلومن،أعفيكمإتيوإلان-2فى

،الاجضرائبومع،الملح

إليوممنذوذلك،الأشجارثمارنصفومن(الزرعثلثدفعمنأيضأوأعفيكم-03

الملحقةالثلاثوالحكوماتاليهوديةأرضمنشيءيؤخذلنوهكذا،فصاعدا

الأبد.وإلىاليومهذامنذوذلك،الجليلبلادمنولا،السامرةبلادمنبها

الضرأئب.ومنالعشورمنوتخومهاهيومعفاة،مقدسةالقدسمدينةولتكن-31

وأعطيها،عليهسلطاتيعنأقخلىإنني،القدسفيالموجودبالبرجيتعلقوفيما-32

عليه.للحفاظيختارهمنفيهيضعانيمكنهحتى،الأعظمالكاهنإلى
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الهودية،أرضمنأسيراأخذيهوديكلمقابلبلاأحررإننيهذ!علىزد-33

فيبماالضرائبكلبإسقاطولاتيجميعوأمرت،مملكتيمنجزءأيإلىوحكل

المواشي.أتاوةذلك

ومطالع،والس!بوت،الأعيادأيامجميعتكونأنامرإننيهذاعلىوزبادة-34

بعدالثلاثةوالأيام،العيدقبلالثلاثةوالأيام،المقدسةوالأيام،القمرلةالشهور

مملكتي.فياليهودلجميعوحريةمعفيةأياماكلهاتكونوأن،العيد

يأحولمهمواحدأيمنيسخرأومعهميتدخلأنالسلطةلهإنسانمنوما-35

القضايا.منقضية

وأن،اليهودمنرجلألفثلاثينحواليالملكقواتبينيجندبأنأيضاوامر-36

الملك.قواتلجميعيدفعفلمالهميدفع

فيالنظربعضهمإلىيفوضوسوف،الملكحصونفيبعضهميمركزوسوف-37

منومدبروهمروسائهميكونأنوامر:الأمانةتقتضيالتيالمملكةشؤون

.يهوذالبلادبالنسبةالملكأمرحسبمأ،لقوانينهموفقايعيشواوأن(أنفسهم

فلتبقالسامرةمقاطعةمناليهوديةإلىالمضافةالثلاثبالحكوماتيتعلقوف!صا-38

سوىآخرسلطاناتطيعولا،لواحدخاضعةمعهافتكون،باليهودلةملحقة

الأعظم.الكاهنسلطان

منالقدسفيللهيهلأعط!يهاإنني،هناكبهاالمتعلقةوالاراضيلعكابال!نسبةأما-93

للهيهل.الضروردةالخفقاتأجل

دخ!!منالفضةمنمثقالأعشرخمسةسنةكلأعطيإننيهذاعلىوزيادة04-

به.المختصةالأماكنمنالمللث

الانمنيؤدونهسوف،المتقدمالزمنعنالمالوكلاءيدفعهلمممابقيماوكل41-

الهيكل.أعمالعلىللإنفاقفصاعدا

الهيكلدخلمنتؤخذالتيفضةمنمثقالالافالخمسةفإن،هذاجانبوإلى-42

بالحدمة.القائمينللكهنةرزقاتتركالأشياءهذهحتى،سنةكلفي

مداناأوللملكمدإنأوكان،حدودهفييكونأو،القدسهيكلإلىفرمنوكل43-

مملكتي.فيملكماكللهوليبق،محررايكون،أخرىلمسألة
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منتدفعذلكنفقاتفإن،الهيهلفيالترميموأعمالبالبناءيتعلقفيماوأيضأ-44

الملك.حسابات

نفقاتهاتدفع،حولهامنهناكوال!تحصي!ناتأسوارالقدسلبناءبالنسبةوأيضا45-

اليهودية.لأسواربالنسبةنفسهوالأمر،الملكحساباتمن

لأنهم(قبلوهولا،بهيثقوالم،الكلامهذاوالشعبيوناثانسمععدماوالآن-46

عظيما.إيذاءاذتهمنهالأ،بإسرائيلنزلتالتيالعطمةالثرورتذكروا

دومأ.بهواثقينوبقوا،حققيسلامعنكلمهملأنه،كثيرأالإسكندرآثرواولقد-47

.ديمتريوسمقابلوعسكرعظيمةجيوشاالإسكندرحشدثم48-

الإسكندرولاحقه،ديمترلوسجيشهرب،بالقتالالجيشاناشتبكوبعدما-94

قواته.ضدنصرهوأكمل

.ديمتريوسوقتل:الشمسغيابحتىالقالوتابع-03

فيها:جاءمصرملكبطليموسإلىرسلاهذابعدالإسكندروبعث-51

واستحوذت،آبائيعرشعلىوجلست،ملكيإلىعدتلقد،بييتعلقفيما-32

.بلاديواس!ترددت،ديمتريوسوهزمت،سلطانيعلى

جلستولهذا،أمامناوجيشههوانهزم،جيشهومعالقتالمعهأنشبتفبعدما-53

مملكته.عرشعلى

زوجةأبنتكالانوآعطني،بيننافيماسلاممعاهدةنقيمالاندغناعليهوبناء-54

بمقامكما.تيقهداياوأعطيهاأعطيكولسوفصهركسأكونوبذلك:لي

ابائك،أرضإلىفيهعدتالذياليومأسعدما:قائلابطليموسالملكأجابهثم-35

مملكتك.عرشعلىفيهوجلست

يرىأنيمكنحتى،عكافيقابننولهذا:ليكتتحسبماأفعلسوفوإنني-56

لرغباتك.وفقاابنتيأزوجلثسوفأننيذلك،الاخرأحدنا

فيعكاإلىوقدموا،كليوباتراابنتهومعهمصرمنبطليموسخرجعليهونجاء-57

المائة.بعدوالستينالثايةالسنة

فيبالزواجواح!تفلا،كليوباتراابنتهأعطاه،معهالإسك!ندرالملكالتقاءأثناءوفي-58

.الملوكلعاداتوفقا،عظيمباحتفالعكا

لمقابلته.القدومبوجوبيوناثانإلىالانالإسكندرالملكوكتب-95
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07

71

72

73

إليهصاوأهدى،الملكينقابلحيث،عكاإلىحافلموكبفيتوجهوقد-

لديهما.الحظوةوجدوقد،الهدايامنوكثيراوذهبافضةولأصدقائهما

ذويرجالاوكانوا،إسرائيلمنالمفسدينالاتباعبعضالحينذلكقيواجتمع-

لهم.يصغلمالملكلكن،باتهامهللقيامأنفسهمحشدوافلقد،شريرةحياة

.فعلوهماوهذا،أرجوانيةثيابأوالباسه،ثيابهبنزعالملكأمر،هذامنأكثربللا-

المدينة،قلبإلىمعهاذهوا:لأمرائهوقال،جانبهإلىيجلسأيضاوجعله-

بأيإنسانيزعجهلاوأن،شكوىبأيإنسانأيلهبنعرضلاأنإعلاناواعملوأ

.الصفاتمنصفة

هربوأالأرجوانوألب!،للإعلانوفقاشرفقدأنهانهموهالذينراىوعندما-

مبتعدين.

فيلهشريكأوجعله،مرتبةوأعطاه،اصدقائهأعيانبينوكتبهالملكومجده-

ملكه.

وبسرور.بسلامالقدسإلىهذابعديوناثانوعاد-

بنديمترلوسقدمأنومائةوسثينخمسسنةفيحدثانههذاعلىزد-

آبائه.أرضإلىكريتمنديمترلوس

إنطاكية.إلىوعاد(بالفعلاغتم،الخبرالإسكندرالملكسمععدماعلبهوبناء-

وأمرهلديهقائدا()البقاعالمجوفةسوريةواليأيلونيوسمنديمتريوسجعلثم-

:يقولالأعظمالكاهنيوناثانإلىوبعث،بيميناوعسكر،كبيرجيشبحشد

المؤذية،للسخريةعرضةصرتبسببكوإنني،ضدنانفسكأثرتوحدكأنت-

.؟الجبالفيضدنابقواكتتبجحأنتقلماذاوللتعيير:

المسألةنجربهناكودعنا،السهلفيالميدانإلىانزل(بقواكتثقكنتإذاوالآن-

.المدنقوىمعيسيكونلانه:بيتافيما

لنقدمكبأنيخبرونكولسوت،معييقفونالذينومن،أنامنواعرفاسأل-

بلادهم.فيمرتينهزمواقد،باءكلأن،أماميالثباتمنتتمكن

فيجد!العظيمةوالقواتالفرسانأمامالثباتتطيقلنالانأنتعليهوبناء-

إليه.لتهربمكانولاحصاةولاصخرةلاحيث،الميدان

332--http://kotob.has.it



عشرةفاختار،غضبااضطرابهذهأبولنيوسكلماتيوناثانسمععندماوهكذا-74

له.المساعدةلتقديمسمعانأخوهبهالتقىحيثالقدسمنوخرجرجلآلاف

لأن،وجههفيالمدينةأبواببإغلاقيافاأهلوقام:يافامقابلخيامهونصب-75

فيها.عسكريةحامةامتلكأبولينوس

يدخلوتركوه،المدينةأهلخافهعيهوبناء:عليهاالحصاريونائانألقىثم-76

يافا.يوناثاننالوبذلك:إليها

عظيمجيشمعالفرسانمنثلاثةآلافأخذأبولينوسسمععندماعليهوبناء-77

إلىفجأةإنعطفثم،سبيلعابروكأنهأشدودوقصد،الرجالةالجنورمن

بهم.ووثقعليهماعتمدالذينالفرسانمنكبيرعددلديهكانلأنه،السهل

.القتالفيالجيشاناشتبكحيثأشدودإلىيوناثانبهلحقثم-78

كمين.فيالفرسانمنألفاتركقدأبولينوسوكان-97

بالنشابورموا،جيشهطوقوالأنهم،خلفهكمينبوجوديعرفيوناثانوكان-08

.المساءحتىالصباحمنأتباعهنحو

تعبتحتى:أمرهمقديوناثانكانحسبما،حركةدونماواقفينأتباعهوبقي-81

.الأعداءيخول

وهنوا(قدكانواالفرسانالأنالرجالةالجنودأمامووقف،بجيشهسمعانبرزثم-82

.وهربوا،بسببهأوضاعهمفاختلت

،داجونبيتإلىودخلوا،أشدودإلىوهربوأالميدانفيأيضاالفرسانوتفرق-83

.النجاهأجلمن،ص!نمهمهيهكل

علىواسولى،حولهامنالتيالمدنوفيأشدودفيالناريوناثانوألقى-84

.بالنار،إليهفرواالذينمعداجونبيتهيكلواحترق،أسلابهم

رجل.الافثمانيةقرابةبالسيفوقتلأحرقوبذلك-85

آه!خرجحيث،عسقلانأماموعسكرجيشهمعيونالانزحفهناكومن-86

عظيمة.ضجةوسطللقائهالمدينة

أسلابعلىالحصولبعدوذلك،القدسإلىجشهومعهيوناثانهذابعدوعاد-87

.كثيرة
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لشريفا.يوناثانفزادالانقام،الأشياءبهذهالإسكندرالملكسمعوعندما-88

الملكأقرباءإلىمتلهابإعطاءالعادةجرتحسبصاذهبمنبعروةإليهوبعث-9ة

له.ملكأوتخومهاعقرونومنحه،بالدم

عشرالحاديالإصحاج

مملكمه.فيويهاجمه،الاسكندرمنابنتهينتزعبطليموس-12

.أيامثلاثةخلالبطليموسووفاة،الاسكندرمقتل-17

.القدسبرجيحاصريوناثان-02

.ديمترلوسقبلمنكميراواليهودتشريفه-26

أنطاكية.فيرعيتهمناليهودبوساطةأنقذالذي-43

.يوناثانيشرفالأصغرأنطيخوس-57

متنوعة.اماكنفى-)نجازاته61

البحر،شاطنعلىالممتدةالرمالعددمثلعظيماجيشامصرملكوحشد

الإسكندر،!لحلكةعلىليستحوذخداعاوزحف،السفنمنكبيراوعددا

مملكته.إلىوليضمها

أبوابهاالمدنسكانلهفتحوهكذا،سلميبشكلسورلةإلىسافرعل!وبناء

ختنه،أنهوبسبب،زلكبفعلأمرهمالإسكندرالمللثلأن:واسمتقبلوه

الجندمنحامةمنهاواحدةكلفيوضعالمدنإلىبطليموسدخلوعندما

عليها.للحفاظ

الذيوالدمار،أحرقالذيداجونهيكلأروه،أشدودمناقتربوعندما

أحرقتالتيوالأجساد،بالعراءالمطروحةالموتىوأجساد،وبضواحيهابأشدود

به.المرورعليهمتوجبالذيالطرلقعلىم!نهاأكواماجصعوالأنهم،القتالأئناء

الملكلكن،إليهاللومتوجيهبقصد،يوناثانصنعهمابكلأيضاالملكوأخبروأ

سلمه.علىحافظ

الآخر،أحدهماحياحيث،يافافيحافلموكبوسطالملكيوناثانقابلثم

أقاما.وهناك

.القدسإلىرجع،ألوتارسالمدعوالنهرإلىالمللتمعيوناثانذهببعدماثم
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سلوقياإلىالعائدةالساحليةالمدنعلىبطلي!موسالملكاستحوذوهكلذا-6

الإسكندر.ضدالشرمضمر!كانأنهذلك،الساحلية

لينا،فيحامعاهدةنعقدودعناهلم:قائلاديمتريوسالملكإلىرسلاهذابعدوأنفذ-فى

أبيك؟مملكةفيتحكمسوفثمومن،الإسكندرعندالتيابنتيأعطيكولسوف

قتلي.يريدلأنه،لهابنتيلإعطائيأسفتأننيذلك-15

مملكته.علىبالاستحواذراغباكانلأنه،وورظهأثارهوهكذا-11

باتتوبذلك،الإسكندروهجر،ديمترلوسإلىوأعطاهأمنهابنتهانتزعوهكذا-12

مكشوفة.عداوتهما

اسياتاج:تاجينرأسهعلىوضعحيث،أنطاكيةإلىبطليموسهذابعدودخل-13

مصر.وتاخ!

عليه.ثارواقدالأجزاءتللثسكانلأن،كليكي!ةفيالاونةتلكفيالإسكندروكان-14

الملكزحفعليهوبناء،ضدهللقتالطقدم،بهذاالإسكندرسمععندماأنهغير-15

وهزمه.فائقةبقوةبهوالتقىوتقدمبجيشهبطليموس

الملكأمروعظم،عنهليدافعواالعربريارإلىالإسكندرهربعليهوبناء-16

:بطليصوس

.بطيموسإلىبهوبعث،الإسكندررأسقطعالعربيزبدئيللأن-17

الحصونفيكانواالذيوأهلك،أيامثلائةبعدأيضأبطليموسالملكومات-18

بعضا.بعضهم

ومائة.وستينسبعسنةفيديمترلوسملكعليهوبناء-افى

الاستيلاءمنيتمكنحتىباليهوديةكانواالذينيوناثانذإتهالوقتفيوحشد-02

+ضدهالالاتمنكثيراصنعوقدةالقدسفيكانالذيالبرجعلى

بأنوأخبروه،الملكإلىوذهبو!،شعبهميكرهونالذينالمنادقينبعضانطلقثم-21

القلعة.حصاريتولىيوناثان

عكا،إلىووصلالفورعلىزحف،الغضبتولاهبهذاسمععندماعليهوبنأء-22

عكا،فيمعهللتحدثوالقدوم،البرجمحاصرةعدمبوجوبيوناثانإلىوكتب
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إنهثم:ذلكومتابعةالبرجبمحاصرةأمر،بهذايوناثانسمععندماذلكومع-3؟

بنفسه؟وغامر،وكهنتهاإسرائيلشيوخمنبعضااختار

لديه.الحظوةوجدحيثالملكإلىعكاإلىوذهب،وحللاوذهبافضةوأخذ-24

،ضدهبشكاوىتقدمواالناسمنالمنافقينبعضأنومع-25

رفاقه.جميعنظرفيورقاه،قبلمنسلفهعاملهمثلماالملك

وم!نحه،قبلمننالهاالتيالعلياالمراتبجميعوفيالعظمىالكهانةفيوثبته-27

رفاقه.أعيانبينالأولوية

الحكومأتوكذلك،الجريةمنمعفيةأليهوديةبجعلالملكإلىيوناثانرغبثم-28

قنطار.بثلاثحائةوعدهوقد،السامرةبلادمع،الثلاث

وهذه،الأشياءهذهحوليوناثانإلىرسائلوكتب،بذلكالملكرضيوهكذا-7لا

صورتها:

ةتحيات،اليهورأمةوإلى،يوناثانأخيهإلىديمترلوسالملكمن-03

يخصكبما،لسطانيسعمناابنإلىكتبناهاالتيالرسالةبنسخةهناإليكمنبعث-31

عليها.تطلعواأنوبإمكانكم

.تحيات،لسطانيسأبيهإلىديمتريوسالملكمن-32

لا،أصدقاءهمالذين،اليهودشعبإلىالصنعنحسنأنعلىعزمنالقد-33

نحونا.نواياهمحسنبسبب،معناالمواثيقعلىيحافظون

اللد،د:العائدةالثلاثالحكوماتمعاليهوديةتخوملهمجعلناعليهوبناء-34

توابعها،وجميعالسامرةبلادمناليهوديةإلىأضيفوما،والرملة،وأفيرما

التيالمدفوعاتعنعوضاالقدسفيالأضاحييقدمونالذينلجميعفتكون

والشجر.الأرضثحارمنسلفأسنويامنهمالملكيتلقاها

العائدةوالمكوسالعشورومن،إليناالعائدةالأخرىللأشياءبالنسبةوكذلك-35

جصيعامنهانعفيهمفإننا،لناحقهيالتيالتاجوضرائبالملحبؤروكذلك،إلينا

لهم.عونا

الأبد.دالىالانمنذيلغىسوفشيءمنوما-ل!3

إلىإرسالهاثمومن،الأشياءهذهمننسخةصنععلىاعملواعليهوبناء-37

.مشهودمكانفيالمقدسالجبلفوقولتوضع،يوناثان
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توجدولا،أمامههادئةكلهاالبلادأنهذابعدديمتريوسالملكرأىوعندما-38

عصاباتبعضباستئناء،بلارهإلىمنهاواحدكلقواتهجميعسرح،لهمقاومة

ابائه.قوإتكرهتهالسببولهذا:الكفارجزائرمنحشدهمالذيناالغرباءمن

الإسكندر،حزبمنقبلاوكان،ئريفوناسمهواحداهناككانهذاعنفضلا-3فى

الذي،العربيسيمالكوإلىتوجه،ديمتريوسضديتذمرونالجحجعرأىعندما

.للإسكندرالشابالابنأنطيخوستربيةتولى

فييحكمأنمنيتمكنحتىأنطيخوسالشابهذايسلمهكيعليهبشدةوألح-04

لديهالحربرجالأنوكيف،ديمترلوسفعلهالذيبكلأخبرهولهذا:أبيهمكان

طويلة.مدةهناكمكثوقد،لهمعادينباتوا

فيالذينيطررسوفبأنهيقولديمتريوسالملكإلىنفسهالوقتفييوناثانوبعث-41

إسرإئيل.ضدقاتلوالأنهم:الحصونفيالذينوكذلك،القدسخارجإلىالبرج

لكهذافقطأفعللنإنني:يقول!يوناثانإلىديمتريوسبعثعليهوبناء-42

الفرصة.تتهياعندماوأمتكأنتأشر!كسوفبلولشعبك

قوإتيجميعلأن،لمساعدتيرجالاليأرسلتماإذاالانالصنعوتحسن-43

عني.تخلت

وعندما،أنطاكيةإلىالأشداءمنرجلالافبثلاثةإليهيوناثانبعثعليهوبناء-44

بقدومهم.جدامسروراالملككان،الملكإلىوصلوا

وسطفيوتجمعوا،بعضابعضهمبالمدينةكانواالذينحشدحالكلوعلى-45

قتلعلىعزموأوقد،ألفومائةألفعشرينإلىعددهموصلوقد،المدينة

اسث.

وبدأو!،المدينةممراتعلىتحفظواأنهمغير،البلاطإلىالملكهربعليهوبناء-46

.بالقتال

علىجميعاإليهوقدموادعوتهلبواوقد،لمساعدتهاليهودالملكاستدعىثم-47

ذلكفيالمدينةفييقتلونوأخذوا،المدينةأرجاءعلىأنفسهمووزعوا،الفور

ألف.مائةإلىقتلوهماعددفوصل،اليوم

،اليومذلكفيالأسلابمنكثيرعلىوحصلوا،المدينةفيالنارألمو!وأيضأ-48

الملك.وحرروا
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،يريدونح!ماالمدينةعلىاستولواقداليهودبأنالمدينةأهلرأىوعندما-94

قائلين:وصرخواالملكإلىتضرعواولهذا:شجاعتهماضححلت

المدينة.وعلىعليناالهجومعنيتوقفوناليهودودع،سلاماامنحنا-05

المللثأماماليهودتضرلفوجرى،السلموأقاموا،بأسلحتهمألقواوبذلك-51

.كثيرةأسلابومعهمالقدسإلىوعادوا،مملكتهفيكانواالذينجميعوبنظر

أمامه.المملكةوهدأت،المملكةعرشعلىديمتريوسالملكجلسوهكذا-52

تبعأيكافئهولم،يوناثالنعلىوتغير،بهووعددالهماجميععنتراجعهذاومع-53

.واذاهكثيراأزعجهبل،منهتلقاهاالتيللصنافع

.التاجولبس!تملكالذي،أنطيخوسالصغيرالطفلومعهتريفونهذابعدوعاد-34

ضدوقاتلوأ،ديمتريوسأبعدهمالذينالحربرجالاتجميعإيىاجتمعتثم-55

.وهربظهرهأدارالذيريمتريوس

أنطاكية.علىواستولىالفي!ترلفونأخذهذ!علىزد-56

العظمىالكهانةفيأثبتكإنني:يقوليوناثانإلىأنطيخوسكتبالحنذلكوفي-57

الملك.صدقاءأم!واحدأتكونولأن،الأربعالحكوماتعلىحاكماوأعينك

إنيةفيبالشربلهوسمح،لخدمتهذهبيةأوعيةإليهأرسلذلكعلىوبناء-58

ذهبية.عقدةيرتديوأن(الأرجوانيلبسوأن،ذهبية

مصر.تخومإلىصورعقبةيدعىالذيالمكانمنقائداأيضأسمعانأخاهوجعل-93

مدنسكانجصعوحشد،الماءوراءفيماالمدنخلالومروتقدميوناثانخرجئم-06

المدينةسكاناستقبهله،عسقلانإلىقدموعندما،لمساعدتهإليهأنفسهمسورية

.بترحاب

عليهوبناء،وجههفيالأبوابأغلقواسكانهاأنغير،غزةإلىهناكمنوذهب-61

ونهبها.،بالنارهناكالأرباضوأحرق،عليهاالحصارألقى

مقدمهمأولادوأخذ،إياهفأعطاهم،السلميوناثانغزةأهلسألبعدوفيحا-62

دمشق.حتىبالبلادوطاف،القدسإلىبهموبعث،عندهرهائنليكونوا

فيهيالتيقادشإلىقدمواقدديمتريوسامراءبأنألانيوناثانسمعوعندما-63

،بلادهمنوطردهإزاحتهيقصدونكبيرهقوةفيالجليل

.البلادفيسمعانأخاهوترك،للقائهمتوجه-64
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الحصار.عليهاوشدد،طويلةلمدةوحاربها،صوربيتضدسصانعسكرثم-65

منأخرجهمثم،إياهمنحهمماوهو،معهالسلمإقامةفيرغبواانهمغير-66

الها.حاميةوأقام،هناك

قبلهناكمنوزحفوا،جناسرمأءعندنزلوافقدوجيشهليوناثانبال!نسبةأما-67

حاصور.سهلإلىالصباح

ضدهكمينانصبواقدوكانوا،السهلفيالغرباءمنجيشبهمالتقىأنوحدث-68

.ضدهالكمينرجالخرجوقد،الجبالفي

لاذ،بالقتالوالتحقوا،أماكنهممنبالكمينكانواالذينخرجعندماوهكذا-96

.يوناثانجانبإلىكانواالذينجميعبالفرار

.الجيوشكلقائد،حلفيبنويهوذ!أبشالومبنمتتياإلآمنهمأحديبقولم-07

ودعا.،رأسهعلىالترابوحثا،ئيابهيوناثانمزقثم-71

.فرواولذلكالهزيمةبهموأنزل،مجدد!القتالإلىذلكبعدوعاد-72

بمطاردةمعهوقاموا،إليهمجدداعادوا،هذافرواالذينرجالهرأىوعندما-73

معسكرين.كانواحيثوإلىخيامهمحتىبللاقادشحتىالعدو

ثلاثةحوالياليومذللثفيمنهموسقط،الكفارأوساطبينمذبحةهناكوكانت-74

.القدسإلىيوناثانعادثم،آلاف

ع!ثمرالثانيالإصحاح

والسبارطيين.الرومانمعتحالفهيجدديوناثان-أ

.يوناثانبمفاجأةفكرتخوفأبعدماديمعريوسقواتهزيمة-28

اليهودية.فيالقلاعيحصنيوناثان-35

.تريفونمنبخديعةعكافيواعتقاله-43

إلىوأرسلهمالرجالبعضاختارلذلك،لصالحهالانالوقتأنيوناثانورأى-ا

معها.وتجديدهاالصداقةبتأكيدللقامروما

نفسها.للغايةأخرىأماكنوإلىإسبرطةإلىرسائلأيضاوأرسل-2
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يوناثانبنابعثلقد:وقالوا،الشيوخمجلسإلىودخلواروماإلىذهبواوهكذا-3

معكمقائمةكانتالتيالصداقةتجديدبقصدإليكماليهودوشعبالأعلىالكاهن

الماضية.الأزمانفيكانتكماالمعاهدهوكذلك

بلادإلىإبلاغهمبوجوبمكانكلحكامإلىرسائلالرومانأعطاهمعليهونجاء-4

.بسلاماليهورية

إسبرطة:أهلهإلىيوناثانكتبهاالتيالرسائلنسخهيوهذه-5

إلىال!عببميماومن،الكهنةومن،الأمةسيوخومنالأعلىالكاهنيوناثانمن-6

:تحيات،إسبرطةأهلإخوإنهم

الذياريوسمنالأعلىالكاهنأونياإلىأياممنمضىفيماأرسلترسائلهناك-7

تحديداجاءحسبماوذلك،إخوانناأنكمعلىبهايشهدانذاكبينكمحاكماكان

نسخها.في

مهالرسائلوتسلم،باحترامانذاكقبكممنأرسلالذيالرسولاونياعاملفقد-8

الصداقة.معاهدةعنفيهاأعلنالتي

بينمقدسةكتانمتللثلأننا،الأشاءهذهإلىنحتاجلاأيضاكنا!انأيضاونحن-و

إلينا.الاطمئنانلتجلبأيدينا

نأخشية،والصداقةالأخوةتجديدأجلمنإليكمنرسلأنحاولناذلكمع-01

راسلناكم.أنمنذطويلوقتانقضىلأنه:كلياعنكمغرباءنصبح

فرإئضنا،وأيامأعبأدنامنكلفيذكركمعننتوقفلمعليهبناءوإننا-11

المنطقيقتضيحسبما(صلواتناوفينقدمهاالتيالأضاحيفيأيضاونتذكركم

إخوتنا.يالنتذكركمبناويليق

بتشريفكم.سعداءفعلاونحن-12

كلعلىحروبومنعظيمةاضطراباتمنعأنيالقدأنفسنالناوبالنسبة-13

حاربونا.قدبناأحاطواالذينالملوكجميعأنذلك،جانب

وعلىمعضاالمتعاهدينالاخرينوعلىعليكمنثقلأنكرهنالقدحالكلوعلى-14

.الحروبهذهقيأصدقائنا

أعدائنا،منتخلصناوبذلك،أمددتناالتيالسماءمنالعونتلقيهناأنناذلك-15

.الأقدامتحتأعداؤناوصار
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16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

فى2

03

31

إلىبهماوبعثناياسونبنوأنتباتر،أنطيخوسبننومانيوساخترناالسببولهذا-

الماضي!ة.والمعاهدةمعهمأقمناهاكناالتيالمسالمةلتجديدالرومان

رسائلنهاوتسيمكم،إليكمالجاتوتقديم،إليكمبالذهابأبضاوأمرناهما-

معكم.الأخوةبتجديدالمتعلقة

عليها.جوابإعطاءمفيداالآنسيكونعلهوبناء-

أونيا،أرسلهاالتيالرسائلمننسخةهيوهاكم-

:تحيات،الأعظمالكاهنأونياإلىلإسب!رطييناملكمريوسمن-

إبراهيم.أبناءمنوانهمإخوإنوال!يهودالإسبرطيينأنمكتوباوجدلقد-

أحوالكم.عنلناوايمواتفضلوا،بهذاالانعلمخاوإذا-

لكم،هومالاوإن،لناهيوأملاككممواشيكمبأنمجدداالكتابةإليكمونعيد-

كله.بهذأبإبلاغكمرسوليناأمرناولقد

جيشمعضدهللقتالقدمواقدديمتريوسأمرأءبأنالانيوناثانسمعوعندما-

،الاولجيشهعنيزيد

يدخلواحتىيمهلهملمأنهذلك:حماهأرضفيبهموالتقىالقدسمنخرج-

.بلاده

وقتعينواقدبأنهموأخبروه،إليهعادواقد،خيمهمإلىجواسيسوأرسل-

الليل.أناءفيعليهمالهجوم

يظلواوأنوالتقظبالحراسةرجالهأمرحتىالشصسغابتإنماعليهوبناء-

حولبالخفراءبعثكذلك:للقتالجاهزينيكونوأحتىالليلطوالمسلحين

الجيش.

وداخلخافواللقالجاهزينكانواورجالهيوناثانبأنالأعداءسمععندمائم-

معسكرهم.فيالنيرانوأشعلوا،وارتعدواالرعبقلوبهم

تشتعل.النيرانرأواعندماالصباححتىبذلكوجماعتهيوناثانيعلمولم-

نهرقطعواقدكانوالأنهم:بهميلحقلمأنهغير،يوناثانطاردهموعندها-

.رسولوطاأ

وأخذ،بهموأوقع(بالزبديينيدعونالذينالربنحويوناثانانعطفوقتها-

أسلابهم.
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.البلادخلالاجتازثمومن،دمشقإلىوقدمهناكمنوارتحل-32

المجاورةوالحصونعسقلانبلادخلالواجتاز،اومامنحوأيضأسمعانوزحف-33

عليها.واستولىيافاإلىارتدهناكومن،لها

ولهذا،لديمتريوستحزبواالذينإلىالحصنيسلمونسوفأنهمسمعانهذلك-34

عليه.للحفاظفيهحاميةوضعالسبب

معهمليتشاوربعضهممعالشعبشيوخوجمعثانيةموطنهإلىيوناثانرجعثم-35

اليهودية.فيحصونبناءبشأن

فصلهأجلمن،والمدينةالبرجبينعاليةرابيةلىاقامة،القدساسواررفعأجلومن-36

.الشرأءأوفيهاالبيعللناسيمكنلا،منعزلةالمدينةتكونلأنوذلك،المدينةعن

نحواتمجهالسورجزءببناءإليكموتقدم،المدينةبناءعلىاتفقواهذاعلىوبناء-37

كافيناطا.المسمىالجزءرممواكما،انهارقدكانأنهذلك،الشرقيةالجهةعلىالبركة

ومزاليج.بأبوابحصينةوجعلها،المنبسطفيحاديدسصعانوابتنى-38

،أنطيخوساسثوليقتل،اسيامملكةعلىالاستيلاءمحاولاترلفونومضى-3فى

شخصيا.رأسهعلىالتاجوضعمنيتمكنحتى

ولذلك،ضدهيقاتلوان،يمكنهلاأنمنيوناثانمنخائفاحالكلعلىوكان-04

زحفعليهوبناء،قتلهيستطيعلكييوناثانأسرمنبهايتمكنطريقةبإيجادفكر

.بيسانإلىوجاء

مناختيارهمجرى،رجلألفأربعونومعهلهللضصدييوناثانخرجوعندها-41

.بيسانإلىوجاء،القتالأجل

لمالعظيمةالقواتهذهبمثلضدهخرجقديوناثانبأنالانتريفونرأىوعندما42-

.ضدهيدهيشطأنعلىيتجرأ

نأمقاتليهوأمر،هداياوأعطاه،أصدقائهبينوجعله،بترحاباستقبلهبل-43

له.طأعتهممثل،لهمطيعينيكونوا

بينناولش،جميعأالناسهؤلاءعلىهكذااثقلتلماذا:أيضاليوناثانوقال-44

؟حرب

ليتولواالرجالمنقليلاعدداوانتخب،موطنهمإلىثانيةأعدهمولهذاء45

الحصونبمةمعلكأعطيهاسوفلأنني،عكاإلىمعيوتعال،خدمتك
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46

47

48

94

05

51

52

53

نأذلك:عاتدأغادرأفسوفليبالنشةأما:إمرتيتحتهوماوكل،والقوات

قدومي.فيالسببهوهذا

إلىالجيشهذاوعاد،جيشهوسرح،منهطلبهماوفعل،بهيوناثانوثقوهكذا-

إليهودية.

ألفمعهوذهب،الجليلإلىبألفينمنهمبعث،رجلالافثلاثةمعهواستبقى-

رجل.

وكلواعتقلوهالأبوإبعكاسكانأغلقحتى،عكاإلىيوناثاندخلإنوما-

السيف.بحدوذبحوهممعهقدمواالذين

الكبير،السهلوإلى،الجليلإلىالرجالةالجنودمنبجيشتريفونبعثثم-

.يوناثانجماعةبتدميرللقيام

شجع،وقتلوااعتقلواقدمعهكانواوالذينيوناثانبأنهؤلاءعلموعندما-

.للق!تالومستعدين،معامتراصينوذهبوا،الاخرأحدهم

بقائهم،أجلمنللقتالمستعدينكانواأنهمبهملحقواالذينأدركإنماولهذا-

عائدين.ظهورهمأدارواحتى

وعلىيوناثانعلىناحواوهناك،بسلاماليهوريةأرضإلىجميعاعادواولهذا-

عظيمة.مناحةإسرائيلأقامتعليهوبناء،جدامرعوبينوكانوا(معهكانواالذين

قالواأنهمذلك:تدميرهمحولهممنكانواالذينالكفارجميعاس!تهدفثم-

عليهم،الحربنشنإلانرعوناولهذأ:لهمعونولاقائدلالديهمليسبأنهم

البشر.بينمنذكرهمونمحي

ع!شرالثالثالإصحاج

.يوناثانأخيهمكانقائداسمعانتعيين-8

والدهم.ويقتل،يوناثاناولادمناثنينيعتقلتريفون-91

.ديمنريوسلدىسمعأنحظوة-36

.القدسوبرجغزةوينال-04

بلادعلىللهجوم،جدأكبيراجي!ثسأحشدقدتريفونبأنسمعانسمعوعندما-ا

وتدميرها.،يةليهودا
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-6

-7

-8

12

13

14

15

16

،القدسإلىلوجه،خوفأيرتعدوكانالشديدالرعبدأخلهفدالشببأنورأى

وجمعه.الشعبوحشد

أناقدمتهاالعظيمةالأشياءمنكمأنفسكمأنتمثعرفون:وقالالتشجيعلهوقدم

لا!ناهماأيضارأيتمولقد،والهيكلالشريعةسبيلفيأبيوبيتوإخوإنينفسي

.ضطراباتوالاالمعاركمن

.وجداتركتوقد،إسرائيلسبيلفيكلهمإخوتيقتلهذاوبسبب

لستأننيذلك،الشدائدأوقاتمنوقتأيفيحياتيأوفرأنالآنليوحاشى

إخواني.منأفضل

نأذلك،ولأولادنا(ولأزواجنا،وللهيكل،لأمتيأنتقمسوفأننيشكولا

وعدوانأ.أشرألندميرنااحتشدواقدالكفارجميع

نفوسهم.انتعشتحتىالكلماثهذهالانالناسسمعإنوما

يهوزا:أخويكمكانفيرئيسنانكونسوفأنتقائلينمرتفعبصوتوأجابوه

.هـلوناثأن

نفعله.سوفتأمرناماوكل،معاركناأنتقاتل

وحصنها،القدسأسوارإنهاءنحووأسرعالحربرجالجحيعحشدعل!يهوبناء-

عيها.الأسواروأدار

فيكانواالذينفطرد:كبيرةقوةومعه،يافاإلىأبشالومبنيوناثانأيضاوبعث-

فيها.وبقي،داخلها

ومعه،إليهوديةغزوبقصدكب!يرةقوةمععكامنترلفونزحفعليهوبناء-

معتقلا.يوناثان

السهل.قبالةحاديدفىخيامهسمعانونصب-

القتالينشبأنويريد،أخيهمكانفيقامقدسمعانبأنتريفونعلموعندما-

له:ليقولوارسلأإليهبعث،معه

بهمدانهوالذيالمالإلىذلكمرد،الاعتقالفيدفهوأخيكلوضعبالنسبةإنه-

له.باشرهاقدكانأعمالمقابل(الملكخزانةإلى

رهائنليكوناأولادهمنواثنين،الفضةمنقنطارمائةالآنأرسلعل!وبناء-

يذهب.شدعهوانذاك،علينايثورلنسراحهأطلقناإذاحتى،لدينا
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91

22
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24

25

26

28

فى2

03

31

32

هذاومع،ومكراخدإعاتكلموابأنهم،سمعانأدركلقد،أمرمنيكنومهما-

الشعب:منعظيمةعداوةضدهيثيرأنخشية،الولدينوأرسلالمالأرسل

يوناثانهوهااوالطفلينالمالإليهإرساليعدمبسببإنهيقولأنيمكنالذي-

مت.الآن

،بوعدهحالكلعلىتريفونوحنث:قنطاروبالمائةبالطفلينإليهمبعثوهكذا-

يذهب.يوناثانيدعولم

عبهرحولهاسيرهفيوالتف،وليدمرهاالبلادليهاجمهذابعدترلفونوقدم-

،مكانكلفيضدهزحفوجيشهسمعانأنغير:أدوراإلىيؤديالذيالطريق

ذهب.وحيتما

يسرعأنعليهبأنيخبرونهتريفونإلىرسلاالبرجفيكانواالذينالآنوبث-

إليهم.الأطعمةولرسل،القفرالطريقعبرعليهمبقدومه

لكن:اللميلةتلكفيللمضيجاهقلنجميعافرسانهتريفونجعلعليههوبناء-

.جلعادللادإلىوذهبارتحلولهذا،الذهابمنمنعهممما،كت!ثلجتساقط

.دفنوهوهناك(يوناثانقتلبسكامامنأقتربولما-

.بلادهإلىومضىتريفونوعاد-

اباثه.مدينة،مودينفيودفنه،يوناثانأخيهعظامجلبمنسمعانأرسلئم-

.ك!يرةأياماوندبته،عظيمأنوحاكلهاإسرائيلعل!وناحت-

مرئيا،ليهون،عاليأورفعه،وإخوانهأبيهضريحفوقبناءأيضاسمعانوبنى-

.الامامومنالخلفمنالمنحوتةبالحجارةالبناءوجاء

وأمهأبيهأجلمنالاخرمقابلواحدا،شعةأهراماتأقامأنههذاعلىزد-

الأربعة.وإخوانه

علىورسم،ضخمةأعمدةحولهامنوجعل،بارعةإبداعاتفيهاوأبدع-

سافأالأسلحةجانبإلىوحفر،دائمبشكلذكراهالتبقىأسلخهمالأعمدة

يراها.أنالبحرفييبحرمنلكليمكنحتى

.البومهذ!حتىقائمأمودينفيأقامهالذيالضريحهذايزالوما-

وقتله.،الابالملك،أنطيخوسمعالخديعةمسلكتريفونوسلك-

عظيمة.مصائببأرضهوأنزل،اسياعلىملكأنفسهوتوج،محلهفيوحكم-
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ومزاليجوبأبواب،عاليةبأبراجوحماها،اليهوديةحصونسمعانبنىثم-33

بالأطعمة.وشحنها

منحبقصد،ديمتريوسالملكإلىبهموبعثرجالاسمعانانتخبهذاعلىزد-34

.تريفونبهقامالذيالسلببسبب،إعفاءالبلاد

يلي:كمايقولإليهوكتبديمتريوسالملكوأجابه-35

إلىوكذلك،الملكوصديق،سمعانالأعظمالكاهنإلىديمتريوسالملكمن-36

:تحيات،اليهودأمةشيوخ

علىونحن،إليهنابهمابعثتاللذين،الأرجوانيوالثوب،الذهبيالتاجتسلصنا-37

الإعفاءاتعلىلنؤكدموظفيناإلىنكتبولأن،معكئابتسلملإقامةاستعداد

منحناها.التي

التيالحصونتكونوسوف،قائمةتبقىسوفمعكمعقدناهامعاهدةوكل-38

إليك.عائدةبنيتها

كذلكوعفونا،عضهاعفوناقد،اليومهذاحتىاقترفتجنحةأوخطيئةوكل-3فى

فيتدفعالضرائبمنالمزيدهناككانوإذا:إلينابهاالمدانالتاجضريبةعن

.اليومبعدتدفعلن،القدس

بيننافيحاوليكن،تدولنهليجري،بلاطنافيليكونبينكمأهلاكانمنوانظر-04

.سلام

ومائة.شعينسنةفيإسرائيلعنالكفارنيرنزعوهكذا-41

لسصعانالأولىالسنةفي:وعقودهصكلوكهفييكتبإلممرائيلشعببدأثم-42

وقائدهم.اليهودحاكم،الأعظمالكاهن

الةأيضأوصنع،وطوقهاوحاصرها،غزةأمامالأيامتلكفيسصعانوعسكر-43

عله.واستولى،الأبراجمنواحدأوقذف،المدينةأماموأقامها،للحرب

فيهائلاضجيجاأوقعمما،المدينةإلىالحربالةداخلفيكانواوقفزالذين-44

المدينة:

أزواجهممعالأسوارفوقوتسلقوا،ثيابهممزقواقدالمدينةشعبأنذلك-45

السلم.منحهمسمعانمنيطلبونعاليةبأصواتوصرخوا،واطفالهم
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رحمتك.حسببل،شرورناحسبتعامنالا:وقألوا-46

المدينة،منأخرجهملكنه،ضدهمالمتالعنوتوقف،نحوهمسمعانورق-47

الشكربينالمدينةإلىدخلثمومن،الأصنامفيهاكانالتيالبيوتونظف

والتسب!يح.

التمسكيمكنهمرجالأهناكوأسكن،خارجهاالأدناسجميعووضع-48

به.ينزللنفسهمسكنافيهاوبنى،قبلذيمنأكثرمحصضةوجعلها،بالشريعة

بإمكانهميكنلمحيث،عظيمضيقفيالقدسبرجفيكانواالذينكذلكوبقي94-

شدةفيباتواعليههوبناء:الشراءولاالبيعولا،البلادداخلإلىالذهابولاالخروج

المجاعة.بسببمنهمكبيرعددوهلك،الأطعمةإلىلحاجتهم،كبيرة

الذيالمطلب:الأمانبمنحهمأنمنهيلتمسونسمعانإلىصرخواإنهمثم-05

الدنس.منالبرجطهر،هناكمنأخرجهموعندما،إياهمنحهم

الحاديةالس!نةفيالثانيالشهرمنوالعشرينالثالثاليومفيإليهدخلولقد-51

والربابوالصنوجوالمزامير،النخيلسعفومع،بالحمد،والمائةوالسبعين

لإسرائيل.شديدعدوتدمرهناكجرىلأنه:والأغانىوالتراتيل

تلةجعللقدهذاعنفضلا،سنةكلفيبسروراليومهذابمثليعيدبأنورسم-52

جماعته.معهناكوسكن،كانتمماأقوىالبرججانبإلىكانتالتيالهيكل

لجميعقائداجعله،شجاعأرجلاكانابنهيوحناأنسمعانرأىوعندما-33

.غزةفيهووأقام:الجيوش

عشرالرابعالإصحاح

.فارسملكقبلمنديمتريوسأسر-3

.لبلادهالجيدةسمعاناعمال-4

معه.معاهدتهميجددونوالرومانالسيارطيون-18

.صهيونفوقاعمالهتخليد-26

ميدياإلىوذهب،قواتهديمترلوسالملكحشدوالماثهوالسبعينالثأنيةالس!نةوفي-ا

.تريفونضدللقتالالمساحدةعلىليحصل
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إلىدخلقددمترلوسبانوميديافارسملك،أرساكيسسمععندمالكن-7

حيا.لأخذهأمرائهمنواحدابعثتخومه

الذي،أرساكيسإلىوحملهوأسره،ديمترلوسبجيشوأوقع،هذاومضى-3

السجن.فيأورعه

استهدفلأنه،سمعانأيامطيلةبهدوءعاشتفقد،اليهوديةلبلادبالنسبةأما-4

أيضأ.وممجدينبسلطانهمبتهجينفكانوا،لأمتهالخير

إلىممرأواتخذ،ميناءلتكونيافااتخذأنهذلك،أعمالهجميعفيممجداكانولقد-5

البحر.جزاثر

.البلادواسترد،أمتهحدودووسع-؟

صوربيتوعلى،جازرحكمعلىواستولى،الأسرىمنكبيراجمعاوححثد-7

له.مقاومةأدنىتتوفرولم،الدناساتجميعمنهمواستخرج(البرجوعلى

ئمارها.الحقلوأشجار،المزيدالأرضوأعطت،بسلامأرضهمفلحواإنهمثم-8

وتسربل،مفيدةأشياءحولبينهمفيمايتواصلونالشوارعفيمعاال!ثيوخوجلس-فى

.الحربحللعليهموكانت،رائعةبملابسالشباب

ولهذا،الدفاعوساثكمناحتاجهماكللهاوهيأ،بالأطعمةكلهاالمدنوشحن-15

.الأرضأرجاءجميعفيالمجيداسمهذاع

عظيم:بسروروشعرتإسرائيلوابتهجت،البلادفيالسلموأرسى-11

يذعرهم.منهناكيكنولم،وينتهكرمتهتحتجلسإنسانكللأن-12

تلكفيخلعتقدالملوكأنذلك:ضدهمبحاربمنالبلادفييبقلمأنه-كما13

.لأياما

ال!ريعة،حكموانتشر،شعبطمنضعيفاكانمنكلقوىلقدهذاعنفضلا-14

شرير.إنسانوكل،للشريعةمتجاوزكلواستأصل

فيه.الانيةأعدادوضاعف،وجقلهالهيكلوزين-ي!!

حزنوا،ماتقديوناثانبأناسبارطةحتىوبعيدارومافيالانسمعوعندما-16

عظيما.حزنا

تولىوأنه،مكانهفيأعظمكاهنأصارقدسمعانأخاهبأنسمعواإنمالكن-17

فيها:التيوالمدنالبلادحكم
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التيوالمعاهدةالصداقةلتجديد(نحاسمنألواحعلىإليهبالكتابةبادرواحتى-11

.ولوناثانيهوذا:إخوتهمعأبرموها

.القدسفيابماعةأمامالكتاباتهذهوقرئت-)فى

معالاسبرطيينحكاممن:الاسبرطيونأرسلهاالتيالرسائلنسخةهيوهذه-02

منال!عبوبقيةوالكهنةالشيوخوإلى،الأعظمالكاهنسمعانإلى،المدينة

إليكم:نرسلهاتحياتإخواننا،اليهود

كتاوبذلك:العزةمنفيهأنتمماخبرلنا،يثعباإلىبعثواالذينالسفراءأكد-71

بقدومهم.مسرورين

عليناقدم:يليماوفقالشعباجتماعفيبهاتحدثواالتيالأشياءروناوقد-27

أجلمن،اليههودعندمنرسلأ،ياسونبنوأنتيهباتير،انطيخوسبننومانيوس

بيننا.القائمةالصداقةتجديد

كتابمننسخةيضعوأن،يشرفهماوأنبالرجلينيرحبأنالشعبوسر-23

اسبارطه:لشعبذكرىيكونأنبهدفالعامةالرسميةالسجلاتفيسفارتهما

الأعظم.الكاهنسمعانإلىعنهنسخةكتبنالقدهذاعنفضلا

مائةوزنهالذهبمنعظيملرسمعروماإلىنومانيوسهذأبعدسمعانوبعث-"2

معهم.المعاهدةليؤكد(Pound)رطل

.؟وبنيهسمعانبهنكافىسوفشكربأي:قالوابذلكالشعبسمععندماعليهوبناء-75

وأكدوا،عنهمأعداءهموأبعدوا،إسرائلأقامواقدأبيهوبيتوأخولههولأنه-26

حريتهم.

جبلفوقأعمدةعلىوثبتوها،نحاسمنألواحعلىذلككتبواإنهمثم-27

وفي،أيلولشهرمنعشرالثامناليومفي:الكتابةنسخةهيوهذه:صهيون

،لسمعانالعظمىللكهانةالثالثةالسنةوهي،ومائةوالسبعينالثانيةالسنة

وشيوخ،الأمموحكام،والشعب،للكهنةالعظيمالمجمعوفيسرمالفي-28

التالية:الأشياءعندناثت،البلاد

بنيمنمتتيابنسمعانأوقفولقد،البلادهذهفيحروبهاككانتماغالبا-92

الشريعة،وعنالهيكلعنالدفاعسبيلفيالمخاطرعلىأنفسهمإخوتهمعربيا

عظيما.مجد!لأم!تهموصنعوا،أمتهمأعداءوقاوموا
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شعبه.إلىانضم،الأعظمكاهنهاوصار،أمتهشمليوناثانجمعبعدما)إنه-03

الهيكل،علىوالاشيلاء،تدميرهمبهدف،بلادهمغزوعلىوعزموافهتماعداؤهم-31

أمواله،منكثيرأوأنفق،أمتهسبيلفيوقاتل،سمعانالوقتزللثفيفقام-32

.الأرزاقعليهموأجرى،أمتهمنالشجعانالرجالوسلح

كانتجتإليهوديةتخومعلىالقائمةصوربيتمعأليهوديةمدنوحصن-33

:هناكاليهورمنعسكريةحاميةووضع،قبلمنالأعداءأسلحة

،أشدودتحذالتيوجازر،البحرعلىالقائمة،يافاحصنلقدهذاعنفضلا-34

بك!وزودهم،هناكاليهودأسكنوقد:قبلمنسكنقدالعذوكانوحيث

.(هناكأنفسهمعنالدفاعمنتمكنهماليالأشياء

إلىجلبهفيفكرالذيوالمجد،سمعانأعمالالشعبرأىعندماعليهوبناء-35

ولأجل،كلهاالأشياءهذهقعللأنه،الأعظموالكاهنحاكمهمجعلوه،أمته

شعبه.شأنرفعالوسائلبكلولالتماسه،لأمهحفظهالذيوالوفاءعدله

منوطردهمالكافارانتزإعوجرى،يديهعلىوإلازدهارالتقدمتمأيامهففي-36

لأنفسهمبنواالذينوهم!داودمدينةالقدسفيكانواالذينايضاومعهمبلادهم

هناكالناسآزواولقد،الهيكلحولماكلويدنسونيخرجونكانوامنه،برجا

.المقدسالمكانفيكثيرا

والمدية،البلادسلامةأجلمنوحصنه،موضعهمفيهناكاليهودوضعوقد-37

.القدسمدينةأسوارعالياورفع

العظصى.الكهانةفيايضاديمتريوسالملكثبتهالأمورلهذهوتبعا-38

عظيم.بتشريفومجده،أصدقائهمنواحداوجعله-93

وإخوانهم(وحلفائهمبأصدقائهمال!هوديدعونالرومانأنسمعأنهذلك-04

.كبيرأاحتفاءسمعانبرسلاحتفواوأنهم

وكاهنهمحاكمهمصارسمعانلأنمسرورينكانواوالكهنةأيضااليهودوأن-41

.صادقاميننبيئيقومحتى،الأبدإلىالأعظم

لكي،الهيهلعنمسؤولايكونوأن(قائدهميكونأنعل!يههذاعنفضلا-42

،القلاعوعلىالسلاحوعلى،البلادوعلى،أعصالهمعلىيشرفمنمنهميقيم

الهيكل.لولايةيتفرغحتى
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45
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94

فيالكتاباتجميعتكونوأن،طاعتهإنسانكلعلىيتوجبهذاجانبإلى-

الذهب:عليهويضع،الأرجوانيلبسوأن،باسمهالبلاد

،الأشياءهذهمنشيئأينقضأنالكهنةأوالضاسمنواحدلأيشرعايجوزولا-

يرتديأنأو،بدونهالبلادفيجمعايجمعأنأو،كلماتهمنأيايخالفأنأو

الذهب:عقدةيضعأنأو،الأرجوانيةالملابس

معاقبته.ينبغي،الأشياءهذهمنأيانقضأو،ذلكخلاففعلومن-

يقوله.مافعلاينفذوأدأ،سمعانمعللتعاملكلهالشعبارتضاهماوهذا-

لليهودوقائدأ،أعظمكاهنايكونلأنجداراضياوكان،كلههذاسمعانقبلثم-

جميعا.عنهميدافعوان،كاهنايكونوأن،لهموحاكصا

داخلتوضعوأن،النحاسمنألواحفيكتابةكلههذابتدوينأمرواعليهوبناء-

؟مشهودمكانفيالهيكلرواق

وبنيه.لسمعانأبداتبقىحتىالخزانةفيمنهمنسختوضعوأن-

عشرالخامسالإصحاح

كبيرةتشريفاتومنحه،اليهوديةخلالبالمرورلهبالسماحديمتريوسرغبة-4

.واليهودلسمعان

.اليهودلصالحوالأممالملوكمخعلفالىيكتبونالرومان-16

.وسمعانأنطيخوسبيننزاع-27

العهودية.لإزعاجبعضهموبععه-38

إلىالبحرجزائرمنرسائلريمتريوسبنأنطيخوسالملكبعثهذاعنفضلا-ا

الشعب،جميعوإلى،اليهودوأمر،الكاهنسمعان

الكاهن،سمعانإلىأنطيخوسالملكمن:يليماحسبالمحتوياتوكانت-2

:تحيات،أليهودشعبوإلى،أمتهوأمير،عظمالأ

تحديهمهدفيكانولقد،ابائنامملكةالأشرارالرجالبعضاغتصبأنحدثلقد-3

جحعتالمقصدهذاولتحقق،عهدهاسالفإلىالمملكةأعدحتى،ثانيةمرة

،الحربسفنوأعددت،الأجانبالعساكرمنحشودا
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دمروها،الذينمنأتمكنحتى،البلادأرجاءفيالتجوالطأيضأأهدافيومن-4

:مهجورةالمملكةمدنمنكشراوجعلوا

الأعطياتجميعمع،قبليالملوكلكمنحهإعفاءكلألانلكأؤكدعليهوبناء-5

منحوها.التيالإضالمحةوالمنح

بخاتمك.لبلادكالنقودبضربالإذنأيضاوأعطيك-ل!

سلطانكوفيإليكعائد!وليبق،محررينليكونا،وبالهيكلبالقدسيتعلقوفيما-7

بنيها.التيالحصونوجميع،صنعتهالذيالسلاحجميع

هذامنفمعافيافلتكن،يكونسوفأوللملكعائدشيءمنهناككانوإذا-8

.الزمانأبدوإلىالحين

وهيكلكآمكونشرف،نشرفكفلسوف،بمملكتنانفوزعندماهذاعنفضلا-فى

العالم.أرجاءفيمعروفامجدكيكونحتى،كبيرةلشريفات

كلواجتمعت:ومائةوسبعينأربعسنةفيابائهأرضإلىأنطيخوسوخرج-15

قليل.عدرتريفونمعوبقي،إليهالقوات

البحر.طرفعلىالقائمة،دوراإلىفهرب،انطجوسالملكطاردهثمومن-11

قدقواتهوأن،واحدةساعةفيكلهاعليهحلتقدالمشاكلبأنرأىأنهذلك-12

عنه.تخلت

وثحانيه،الحربرجالمنألفاوعشرونماثةومعهدوراعلىأنطيخوسأناخثم-13

.الفرسانمنألاف

الحصارف!ددت،الأسطولسفنإليهانضمتوطوقهابالمدينةأحاطوعدما-14

البحر،ومنالبرمنعليهامضيقأالمدينةباتتوهكذا،البحرجهةمنالمدينهعلى

إليها.الدخولأومنهاالخروجإنسانأيبإمكانيعدولم

رسائلومعهم،بصحبتهكانواوالذيننومانيوسنفسهالوقتفيرومامنوعاد-15

فيها:التاليةالأشياءكبتوقد،البلادوإلىالملوكإلى

.تحياتبطليموسالملكإلىالرومانقنصللوكيوسمن-16

القديمةالصداقةليجددواوحلفاؤنا(أصدقاؤنااليهودسفراءإليناقدملقد-17

شعبقبلومن،الأعظمالكاهن،سمعانقبلمنإلينابعتنواوقد،والحلف

:اليهود
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رطل.مائةوزنهالذهبمنترساجلبواوقد-!أ

وأاإيذائهمعدمبوجوبوالبلدانالملوكإلىالكتابةالمفيدمنأنهإرتأيناولذلك-افى

أعدأئهممساعدةعدموكذلك،بلارهمأو،مدنهمضدأو،ضدهمالقتال

ضدهم.

منهم.الترسإستلاملنامناسباوبد!-02

سلمهمبلادكإلىبلادهممنهربواقدأشرارأشخاصأيةهناككانإذاولذلك-21

لشريعتهم.وفقاعقابهميتولىحتى(سمعانالأعظمالكاهنإلى

أتالس،وإلى،الملكديمتريوسإلىنفسهاالطريقةوفق،نفسهالشيءوكتب-22

وأرسايهس.،طيسرلاراوأ

وفس!يلش!،،ريلسوإلى،اسبرطةوإلى،لمساكسوإلىالبلدانجميعوإلى-23

وسيرينا.،وقبرص،وكنيدس،وجرتينة،دسراوأ،وسيدان،وكوس

.سمعانالأعظمالكاهنإلىكتبوهممابنسخةوكتبوأ-74

بمهاجمتهاالتالياليوممنذوشرع،دوراضدالملكأنطيخوسعسكروهكذا-25

فباتتريفونحبسمنبوساطتهاتمكن،حصارالاتأقاموقد،مواصلبشكل

.الدخو!ولامنهاالخروجيس!طيعلا

وفضة،لمساعدتهالنخبةالرجال!منألفينالحينذلكفيسحعانإليهوبعث-26

.السلاحمنوكثيراوذها

وبات،قبلمنمعهعقدهاالتيالمعاهداتجميعنقضبليتقبلهملمهذاومع-27

له.بالن!ةغريبا

وليقلبهللاتصال(أصدقائهمنوإحداوكان،أتينوليوسإليهبعثهذاعنفضلا-28

مملكتن.مدنمنوهؤلاء،القدسفيهوالذيوالبرجوجازريافاتحت!إنك:له

الأماكنمنكحيرأوتملكت،البلادفيعظيصاأذىوأنزلت،التخومأفسدتوقد-2فى

مملك!هي.داخلفي

الأماكن،جزيةوكذلك،عليهااستوليتالتيالمدنبتسليم،عليهبناءالانوقم-03

اليهودية.حدودخارجعليهااستحوذتالتي

ألحقتهاالتيالأضرارومقابل،الفضةمنقنطارخمسصائةمقابلهمليأوادفع-31

ونقاتلكم.نقدمسوفذلكتفعللموإذا:اخرقنطارخصسمائةالمدنوجزية
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34

35

36

37

38

فى3

04

41

سمعانأبهةرأىوعندما:القدسإلىالملكصديقأتينوبيوسجاءعليهوبناء-

الملك.برسالةوأخبره،اندهش،خدمهوكثرة،والفضةالذهبانيةوخزانة

علىنستولولم،الآخرينأراضينأخذلمنحن:لهوقالسمعانأجابهثم-

قدأعداؤناكانالذيابائناميراثهوهنالكماكلبل،للأخرينملكهوشيء

الوقت.لبعضظلصاعليهاستولوا

آبائنا.ميراثعلىفاستحوذنا،الفرصةأمتلكناولقد-

للشعبعظيمبضررتسببتاقدكانتافإنهماوجازر،يافابطلبكيختصفيماأما-

علىأتينوبيوسيجبهولم،مقابلهمقنطارمائةنعطيلثسوفهذاومع،بلادنافي

بكلمة؟هذأ

،سمعانأبهةوعن،الكلامهذاحوللهتقريراوقدم،الملكإلىمغضباعادبل-

عظيما.غضبأالملكغضبعليهونجاء:راهماكلوعن

.أرطوسياسإلىسفينةفيتريفوننفسهبالوقتوهرب-

الجنودمنمكوناجيشاوأعطاه،البحرلساحلقائداكندباوسالملكعينثم-

.الفرسانومنالرجالة

يحصنوأن،قدرونيبنيأنأيضاوأمره:نحواليهوديةبقوإتهيزحفبانوأمره-

.تريفونمطاردةتولىنفسهالملكأنذلك،الشعبضديقاتلوأن،الأبواب

وبأخذ،اليهوديةوبغزو،الثعببإثارةوشرع،يميناإلىكندباوسقدموهكذا-

وبقتلهم،الشعبمنأسرى

أجلمنالرجالةالجنودمنوجيشافرسانافيهاوضع،قدرونبنىوعندما-

الملك.لأوامرتنفيذا،اليهوديةطرففيوالانتشارالخروج

عنتمرالسادسالإصحاج

.أنطيخوسأرسلهاالتيالقواتعلىينتصرانويوحنايهوذا-3

خيانة.لهموقعله،قلعتهإلىاولادهمناثنينمعسمعانأريحاقائددعوة-11

يوحنا.مطاردة-91

لمطارديه.مقتلهنجاته-22

.كندباوسفعلهبالذيسمعانأباهوأخبرجازرمنيوحناجاءثم
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برحتماإنني:لهماوقال،ويوحنايهوذا:الأكبرينولديهسمعاندعاعليهوبناء-2

إسرائيل،أعداءضدنقاتلاليومهذأحتىأبيوبيتإخوتيمعصغرمنذ

إسرائيلتحريرمنتمكناوقد،أيديناعلىجيدبشكلوسارتالأموروتقدمت

.عدةمرارا

قومالذلك:أشدكمابلغتماقدالرببنعمةوأنتما،عجوزرجلالآنأننيغير-3

معكما.السصاءعونوليكن،أمتناأجلمنللقتالوامضيا،أخيومقاممقامي

ضدزحفواوقد،فرسانمعألفاعشرينالبلادحربرجالمنانتخبوهكذا-4

مودين.فيالليلةتلكواستراحوا،كندباوس

وجباركبهيرجيشبوجودفوجئواالسهلوقصدواالصباحفينهضواوعندما-5

علىوكان:ضدهمهؤلاءزحفوقد،والفرسانالرجالالجنودكلمنمؤلف

بينهما.ماءمجرىهناكحالكل

منخائفأكانالشعبأنرأىوعندما:مواجهتهمفيسعبهمععسكروهكذا-ل!

.بعدهمنعبرواالرجالراهوعندما،شخصياأولاهوعبر،الماءمجرىعبور

فرسانلأن:الرجالةالجنودوسطفيالفرسانووضع،رجالهوزعهذاتموبعدما-7

.كثيرةكثرةكانواالعدو

كبيرعددقتلولذللت،وفرواوجيشهكندباوسفهزم:المقدسةبالأبوافزعقواثم-8

الحصن.إلىالبقيةوالتجأ،منهم

حتىلهمتيعقبهتابعيوحنالكن،يوحناأخويهوذأجرحقدالوقتذلكفيوكان-9

.كندباوسبناهاالتي،قدرونإلىوصل

:بالنيرانأحرقهاولذلك،أشدودسهلفيالتيالأبراجإلىحتىفرواولقد-15

.بسلاماليهوديةبلادإلىذلكبعدوعاد،رجلألفيمننحوامنهمقتلوهكذا

أقيموقد،أريحاسهلفيموجوداأبوبسبنبطليموسكالنهذاعلىقلادة-11

والذهب.الفضةمنوافرةكمياتومعه،هاكقائدا

الأعظم.الكاهنصهركانأنهذلك-12

الغدرعلىوعزم،لنفسهالبلادعلىيستحوذأنوارتأى،نفسهبقرارةوتشامخ-13
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15

16

17

18

لاا

02

21

22

24

حسنأجلمنويتفقدها،البلادفيكانتالتيالمدنيزوروقتذاكسمعانوكان-

وكان،ولهوذامتتياولداهومعهأريحاإلىالاونةتلكفيونزل،بهاالأمورسير

ومائة.وسبعينسبعسنةمنشباطالمسمىعشرالحاديالشهرفيذلك

قدهوكان،دوفباسمعرفصغيهر،حصنفيغدراأبوبسابراستقبلهموقد-

.هناكرجالاأخفىوقد:عظيمةمأربةلهموأقام،بناه

ورجالهبطليموسنهض،كبربشكلوولداهسمعانسكرعندماوهكذا-

ولديه،وقتلواوقتلوهالوليمةمكانفيسصالأعلىوهجموا،أسلحتهموحملوا

خدمه.وبعض

بالشر.الخيروكافأ،عظيصةخيانةهذابعملهواقترف-

نأعليهيتوجبإنهيقولالملكإلىوبعث،الأشياءهذهبطلبموسكتبثم-

.والمدنالبلادإليهيسلمسوفوهو،لمساعدتهجي!شأإليهيرسل

ليقدمو!الألوفقارةإلىكتباوأنفذ:يوحنالقتلجازرإلىباخرينأيضاوبدت-

وهدايا.وذهبافضةإعطائهممنيتمكنخىعليه

الهيكل.جبلوعلى،القدسعلىللاستيلاءباخرينوبعت-

قدوأخويهوالدهبأنيوحنافأخبر،جازرإلىالمبادرةمنواحدالآنوتمكن-

يقتله.منإليهأنفذقدبطليموسوأن،!تلوا

أرسلواالذينعلىالقبضوألقى:جدااندهشبهذاسمععندماعليهوبناء-

.الوجودمنإزالتهاستهدفواأنهملمعرفته،لإهلاكه

فعلها،التيالجديرهوأفعاله،وحروبه،يوحناأعمالببقيةيختصوفيما-

وصنائعه.بناهاالتيوالأسوار

الكاهنمن!صبفيهتقلدالذيالوقتمنودلك،كهانتهأخبارفيمكتوبةإنها-

.والدهبعدالأعظم
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الاولالإصحاج

.أنطيخوسموتعلىالربلشكرمصريهودالىالقدسيهودمنرسالة-أ

.بورةفيمخفيةكانتالتيالنارعن-91

نحميا.24-صلاة

اليهودالأخوةإلىاليهوديةأرضوفي،المفدصفىالذيناليهودالأخوهيتمنى

.والسلامالصحةمصرأنحاءفيهمالذين

،ويعقوبواسحق،ابراهيممععمدهالذيميثاقهوليتذكر،الربليبارككم

المخلصين.عبيده

وبعقل،جيدةبشجاعة،إرادتهتنفذواولأن،بعبادتهلخقومواقلباجميعاوليؤتكم

راغب.

.السلامإليكموليرسل،ووصاياهشرلعتهعلىقلوبكموليفتح

وقتفيعنكميتخلولا،معكمالفورعلىوليكن،لصلواتكموليستجب

الشدإئد.

أجلكم.مننصليههناالانونحن

والستينالسابعةالسنةفيديمتريوسحكمأيامفيإليكمكتبناقداليهودنحنوكنا

أياممنذالسنينتلكفيبضانزلتالتيالعظمىالضصدائدوقتوذلك،ومائة

المملكة.أرضمنوجماعتهياسونانصراف

اسسجابوقد،الربإلىابتهلناإنناثم:البريءالدموسفكوا،البابأحرقواوقد

الخبز.وقدمنا،المصابيحوأوقدنا،الفاخروالدقيق،الذبائحوقربنا،لنا

.الأولكانونشهرفيالمظالعيدعلىتحافظواأنوعليكم

مع،اليهوديةوفي،القدسفيالذيالشعبيتمنى.والستينالتاسعةالسنةفي-

بطليموسالملكمعلم،بولسأرسطوإلىالصحةيهوذاومعالمستشارين

يبعثونوكذلك،الممسوحينالكهنةذريةمنأنهذلك،التحيةإليهويرسلولط

مصر.فيهمالذيناليهودإلىنفسهبالشيء

ضدقاتلىولأنه،الساميالشكرفله،العظيمةالمخاطرمننجاناقدالربأنبما-

الملك.
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المقدسة.المدينةدأخلفيقاتلوأالذينطردأنهذلك-

قتلوافقد،يقهرلاأنهبداالذيالجيشومعه،فارسإلىالقائدجاءعندماولأنه-

نايا.كهنةقبلمنبخديعة،نانياهيكلفي

المكانإلىجاء(منهاالزواجيريدبأنهمتظاهرا،أنطيخوسجاءعندماولأنه-

.الصداقباسمالماللتسلمرفأقهومعه

فناءإلىصغميرةمجموعهمعهوودخل()الأموالنانياكهنةأبرزعندماوكال!-

بالداخل.فيهاأنطيخوسصارالتياللحظةفيالهيكلأكلقوا،الهيهل

القائدفقتلوا(الصوأعقمثلبحجارةوقذفوا،السقففيخاصاباباوفتحوا-

.بالخارجكانواالذينلىإورموهم،رؤوسهموهشموا،أشلاءإلىومزقوهم

وخذلهم.الكفرةأسلمالذي،شيءكلفيربناتبارك-

والعشرلنالخامساليومفيالهيكلنطهيرعيدإقامةعلىمزمعونالانأنناوبما-

تعيدواأدتبإمكانكمأنعلىالتأكيدالضروريمننرى،الأولكانونشهرمن

الهكلبنىبعدماالأضحيةنحمياقدمعندماأعطيتالتيالناروعيدالمظالعد

والمذبح.

نارأتقياءذاكوقتكانو!الذينالكهنةأخذفارسإلىاباؤنااقتيدعندمالأنه-

بثكلحفظوهاحيث،ماءبلالبئرعميقمكانفيوأخفوها،خفيبشكلالمذبح

.الناسجميعقبلمنمعروفاالمكانذلكيكنولم،وثيق

ملكقبلمننحمياإرسالجرى،الربشاءوحين،كثيرةسنينمضيوبعض-

انهمغير،النارتلكلالتماسأخفوهاالذينالكهنةأولئكأعقابفبعث،الفرس

اسنا.ماءإلاشيئأيجدوالمأنهمأخبرونا

الكهن!ةنحمياأمر،الأضاحيمددتوعندما،بهويأتوا،ينضحوهأنأمرهمثم-

.هناكالممدةالأشياءوعلىالخشبعلىالماءيضخواأن

محجوبةكانتالتي،الشمسفيهأشرقتوقتوجاء،ذلكصنعواوبعدما-

.الناسكلمنهاتعجب،عظيصةناراشتعلتباليوم

كانبحيثيدعونواخذوا،الذبيحةاحتراقثناءأ،صلواتهمالكهنةوأقام-

نحميا.فعلحسبماوذلك(خلفهمنيرددونوالكهنةيبدأالذيهويوناثان
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كلوخالق،الربوالمولى،الربأيها:يليكحاودعاؤهنحماصلاةوكانت-

الار.الملكوحدكأنتمنهـلا،والرحيم،والعادل،والقوي،والموهوب،الأشياء

منإسرائيلخلصتالذيأنت،والأزلي،العادلوالقدير،شيءكلمانحولا-

وقدستهم.الآباءواخترت،المصاعب

وقدسه.نصيبنوأحفظ،إسرائيلشعبلثأجلمنالأضحيةتقبل-

وتطلع،الكفاربينالاستعبادفيهمالذينوخلص،مناالمتفرقينشتاتوإجمع-

ربط.أنتأنكيعرفونالكفارواجعل،والممقوتينالمرذوليننحو

بتجبر.بحقنايخطئونوالذين،يظلمونناالذينوعاقب-

موسى.قالكماوذلك،المقدسمكانكفيثانيةشعبكواغرس-

وحمد.شكرمزمورالكهنةوغنى-

الصخورفوقالماءمنالمتبقيبصبنحصاأمر،الأضحيةاحتراقاكتملوعندما-

.الكبيرة

منالمنبعثالنورقبلمنالتهمأنهغير،نارمنلهيبظهرهذاصفعوعندما-

المذبح.

الذيالمكانوأن،فارسملكإلىخبرهاحمل،المسألةهذهخبرانتشروعندما-

الذبائح.فيهطهرنحمياوأن،ماءفيهظهر،النارأبعدواالذينالكهنةفيهأخفى

للأمر.تفحصهبعدوذلكمقدساوجعله،المكانأغلقثم-

شأنهم.رفعودللذينوأعطاها،كثيرةعطاياالملكأخذثم-

.نفطايباسمكبيرعددهـلدعوه،التطهيرأي،نفطارالشيءهذانحمياودعا-

الثانيالإصحاج

إرميا.النبيفعلهالذي-أ

والمذبح.،والتابرتالعهدخيمةأخفى-كيفكر

.ويهوذانحمياكتبهالذي-13

اسفار.خمسةفىياسونكتبهالذي-02

السفر.هذاكاتبقبلمنهؤلاءاختصارجرىوكيف-25

561.-http://kotob.has.it



النار،يأخذواأن،أبعدواالذينأمرقدالنبيإرميابأنالمدوناتفيأيضاووجد-ا

.التبيانجرىحسبهما

لاوأن(الربوصايايسسوالاأنوأمرهم،الشريعةالنبيذلكأعطاهموكيف-2

تزيناتهم.معوالذهبالفضةتمأثيليرونعدماعقولهمفييز(لوا

قلولهم.فيالشريعةيفارقوالاأنعلىاخربكلاموحثهم-3

العهدخيمةأمر،الربمنتنبيهبموجبأنه،نفسهاالمدوناتهذهفيوجاء-4

ميراثورأىموسىصعدحيث،الجبالفيذهبحيثمامعهيذهباأنوالتابوت

.الرب

والتابوت،العهدخيمةفيهوضع،عميقاكهفاوجدهناكإلىأرمياجاءوعندما-5

.وسدهالبابوأغلى،البخورومذبح

يستطيعوالمألهمغير،الطريقبرسمأثرهتتغ،معهكانواالذينبعضوحاول-6

ذلك.فعل

المكانلذلكبالنسبةإنه:لهمقائلا،إليهماللوموجه،بذلكأرمياعرفوعندما-7

فيويدخلهم،ثانيةشعبهفيهالربيجمعالذيالزمانحتىمجهولايبقىسوف

رحمته.

أيضاوالغمامة،الربمجديظهروسوف،الأشياءهذهالربيريهمسوفوقتها-8

بتمجد.المكانيقدسبأنسليمانرغبعندماوكذلك،موسىأيامظهرتكما

الهيكل.وأكمل،التكرس!ذب!يحةقدم،حكيمأنهأعلنوقد-و

وكذلك:الذبائحوالتهمتالسماءمنالنارنزلتللربموسىصلىوعندما-15

المحرقة.ذبائحوالتهمتالسماءمنالنارونزلت،وصلىسيمانفعل

التهامها.جرى،تؤكللمالذنبذبيحةلأن:موسىوقال-11

.أيامثمانيةللتدشينسليمانعيدوكذلك-12

جصعمكتبةأسسأنهوكيف،وشروحهنحمياكتاباتفينفسهاالأشياءذكروورد-13

المقدسة.بالمدماتالمتعلقةالملوكورسائل،والأنبياءالملوكأعمالأخبارفيها

التيالحرببسببفقدتالتيالأشياءجميعيهوذاجمعنفسهاوبالطريقة-14

معنا.بقيوما،خضناها

إليكم.يحملهممنأرسلوا،إليهماحتجتمماإذاعليهوبناء-15
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وستحسمنودن،إليكمكتاقد،التطهيربعيدالاحتفالعلىأزمعاقدأنناوبما-

نفسها.بالأيامإحئفلتمماإذاصنعا

والمملكة،ميرأثاجميعاويعطيهم،شعبهجميعالربيحررأن،أيضاونأمل-

والهيكل.والكهانة

بلدكلمنشملنايجمعوان،قريبعمايرحم!ناأن،الشريعةفيوعدوحسبما-

.المكانوطهر،كبيرةشدائدمنخلصناأنهذلك:المقدسالمكانفي،السماءغت

وبتكرش!،الكبيرالهيكلوبتطهير،وبإخوانه،المكابىبيهوذايتعلقفيماوالان-

المذبح.

يوباطور.وابنه،أبيفانسأنطيخوسضدوبالحروب-

شرفهمتجاهبرجولةتصرفواالذينعلىالسماءمننزلتالتيالعلاماتوبظهور-

كلها،البلارعلىتغلبوالقد،صغيراعدداكانوأأنهمومع:باليهوديةالمتعلق

.البرابرةحضودوهزموا

منورفعو!،المدينةوحرروا،كلهالعالمشهرتهعمتالذيالهيكلواستردوا-

كلها.بمراحمهعليهمعطفالربأنذللث،تضمحلأنكادتالتيالشرائحشأن

ونحن،كتبخمسةفيالقيروانيياسونشرحهاقدقلتهاالتيالأشياءهذهوكل-

واحد.مجلدفينختصرهاسوف

أرادمنيواجههاالتيوالمصاعب،الحوأدثمنالمحدودغيرللعدرتقديرناولدى-

.الواحدةالمسألةحولوالخلافوللتنوع،للحكايةالعاثدةالأخبارفيالخوض

يرغبونوالذين،المتعةسيمتلك،يقرأسوفالذييكونأنعلىحريصينكنا-

أيديهم.بينهومماينتفعواوان،سهلاذلكسيجدونبالحفظ

متعبأعملأكانبل،سهلاالاختصارهذالأعمالتجشمنايكنلمولهذا-

والسهر.بالعملمصحوبأ

إرضاءأنهنرى،الاخريننفعويبتغي،مأدبةيعدالذيعلىسهلاليسأنهوكما-

بسرور.التعبوسنتحملالعملبهذأنقومسوفلكثيرين

يتولىوالذي،الجديدالبناءبجميعالاهتمامالعمارةمعلمعلىأنوكما-

الشيءأنعتقدوأ،بالتزييناللائقةالأش!ياءيحضرأنمنلابدوالطلاء،التخطيط

لنا.بالنسبةهونفسه

--563http://kotob.has.it



الأموريس!عرضوأن،نقطةكلعلىالوقوفالتارلخكاتبواجباتوأول-7فى

.بالخصوصياتيتبحروأن،بالإجمال

كتيروتجنب،مجملأ،الحديثسوقالمختهمرإتصنعبتولىللذيمسموحلكن-07

التدب.من

وس!تكون:وقيلتقدمماإلىبليمابإضافة:الحكايةنجدأسوفهناهذاعلى-31

نفسها.الحكايةواختصار،كبيرةنوطئةتقديمحماقة

الثالثالإصحاح

الأمم.ملوكتبلمنللهيكلقدمالذيالتشريفحول-أ

الهيكل.فيالموجودالماليذكرسمعان-4

.الماللأخذهليودورسإرسال-7

أونيا.صلاةبوساطةوشفائهالربتبلمنضرله-24

جيد،بشكلمحفوظةوالشرائع،بسلاممسكونةالمقدسةالمدينةكانتعندما

.الشروروكراهيةالجودةمنالأعظمالكاهنأونياعلبهكانمابسبب

بأفضلالهيكلوبتعظيم،المكانبتشريفقامواالملوكحتىأنهوقتذاكحدث

الهدايا.

المتعلاقةالنافقاتجميعالخاصةمواردهمنتحمل،اسياملكسلوقسإنحتى

الذبائح.بخدمات

وبين،الهيكللإدارةمتولياكان(بنيامينسبطمنرجلبينمخاصمةونثبت

المدينة.فيدبتفوضىبسبب،الأعلىالكاهن

ترساوسبنأبولنيوسإلىبنفسهمضى،أونياعلىالتغلبيستطعلموعندما

وفينيقية.()البقاعالمجوفةلسوردةحاكحاانذاككانالذي

الكموكذلك،المالمنمحدودةغيربمبالغمشحونةالقدسفيالخزانةبأنوأخبره

جلبالممكنومن،تعد(دهيمكنلابالذبائحلهاعلاقةلاالتيالثروإتمنالهائل

الملك.يدفيووضعهكلهذلك

هليودورسالملكاختار.بهسمعالمالخبرلهوبين،الملكأبولنيوسقصدوعندما

إليه.المذكورالمالجلببأمرمزوداوبعثط،خازنهكانالذي
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وفي!نقية،المجوفةسوريةمدنزيارةبحجة،مسافراهليودورسانطلقعليهوبناء

الملك.مقاصدتنفيذالفعليمقصدهكانلكن

أعلمه،للمدينةالأعظمالكاهنقبلمنبحفاوةواستقبلالقدسوصلوعندما

هذهكانتماإذاوسأله،قدومهسببلهوأوضح،المالحولوصلالذيبالخبر

بالفعل.حقيقةالأمور

الارامللمساعدةمودعوأنه،المالهذامثلبوجودالأعلىالكاهنأخبرهوهنا-

واليتامى.

نإثم،عاليةمكانةصاحبرجلوهو،طوبيابنلهركاذسعائدالمالبعضوأن-

ومائتاالفضةمنقنطارأربعمائةكلهفالمبلغ:الشرلرسمعانوشىكماليسالمبلغ

الذهب.منقنطار

قداسةعهدةفيالمالأودعواالذينبحقالخطأهذامثلاقترافكيرالممكنومن-

العالم.عبربهاالمعترفوجلالتهالهيهلومهابة،المكان

المالطإحضارمنلابد:الملكمنإليهالأمرالمعطىبسببقالهليودورسأنغير-

الملك.خزانةفيووضعهالأشكالمنشكلبأي

بسببعظيمألمهناككانوقد:القضيةهذهلتفحصفيهليدخليوماوعين-

كلها.المدينةفيذلك

وابتهلوا،الكهنوتيةثيابهميرتدونوهمالمذبحأمامأنفسهمالكهنةوطرح-

عليهاالحفاظالمتوجببالودائعتتعلقشريعةصنعالذيإلى،نحوالسماءبالدعاء

لمودعها.هيكماوإبقائهاسليمة

شكلهتغيربسبب:قلبهفيبجرحشعر،الأعظمالكاهنوجهانذأكرأىومن-

نفسه.قرإرةفييعايهاكانالتيالالامعنعتروهذا،وجههلونولامتقاع

واضحاوكان،الرعبجسدهوتلبسالخوفمنكبيرقدربهحلالرجللأن-

الكابة.منقلبهفيكانمامقدار،إليهنظرواحدلكل

المكانأنبسبب،عامةصلاةليصلوا،بيوتهممنيتدفقونالآخرونوكان-

للتدنيس.عرضةسيكون
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والعذارى،صدورهنتحتبالمسوحتحزمنوقدالشوارعفيازدحمنوالنساء-91

نظرنوأخريات،الأسوإرنحووبعضهن،نحوالأبواببعضهن،جريهنتابعن

النوافذ.خلالمن

.المددويطلبنيبتهلنالسماءنحوأيديهنالجميعورفع-02

،انهارتقدوهينوعكلمنالناسحشودرؤيةالإنسانقلبيفطروكان-21

الهائلة.الامهفيالأعلىالكاهنعلىاستولىالذيوالرعب

لمورعيها.ويصونهاالودائعيحفظأنالقديرالربإلىبالدعاءضجواثم-22

إليه.الصادرةالأوامرهليودورسنفذهذاومع-23

برصنع،الخزانةحولحراسهجميعمعبشخصهموجوداهناككانوبينما-24

جاوواالذينجميعبالدهشةأعحابت(عظيمةاية،كلهاالقدرةوأمير،الأرواح

الرعب.غايةمرعوبينوكانوا،وعيهموفقدواالربقدرةوصرعتهم،معه

انطلقوقد،جدافأخربجهازمغطىوهو،مرعبراكبيمتطيهحصانلهمظهرلأنه-25

ذهب.منوكأنهاالراكبعدةوبدت،يديهبحوافرهيلورورسوضربمسرعا

وبثيابهصا،بجمالهماراثعان،بقوتهمامتمعزانشابانأمامهتراءىهذاعلىزيادة-26

.بالضربأثخناهحتى،متواصلبشكلوجلداه،جان!بيهعلىوقفاوقد،البهية

كانواالذينوقام:كثيفظلاموغشيه،فجأةلأرضاعلىهيلودورسوسقط-27

محفة.علىوحملوهبإنهاضهمعه

الخزأنةإلى،حراسهجميعومعه،حافلموكبفيمؤخراجاءوهوالذيبهوإذا-28

واضحبشكلوأعلنوا:بسلاحهنفسهعود!يسظيعلاوهو،حملوهقد،المذكورة

.الرببقدرةاعرافهمعنوجلي

.بالحياةأملدون،أبكمتمددالرببيدصرعالذيأنذلك-2فى

كانالذيوالهيهكل:إعجازيبشكلمكانهمجدالذيالربيحمدالآخروالطرف-03

.والسعارةبالبهجةالقديرالربتجلىعندماامتلأ،والشدةبالخوفمشحونأقيلقبل

الربيدعوأن!برجاءأوياوسأل،هيلورورسأصحابمنواحدباررئم-31

رمق.خرمفيكانالذيالمتمددلهذاالجاةليمنحالعلي

اقترنقدماخياياعملأبأنريبةالملكقلبيخالجأنالأعلىالكاهنمنوخثية-32

الرجل-هذاجاةأجلمن،ذبيحةقدم،اليهودمبلمنهيلودورسبحق

http://kotob.has.it



33

34

35

63

37

38
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نفساهماالشابانظهر،الكفارةيقدمالأعظمالكاهنفيهكانالذيالوقتوفي-

لأونياالعظيمالشكرقدم:وقالاهيلودورسجانبإلىووقفا،نفسهاالثيابفي

.خاطرهأجلمنبالحياةعليكمنقدالربفإن،الأعظمالكاهن

العظيمةالقدرةعن،الناسجميعإلى،السماءمنالمجلودأيهتاأنتوأعلن-

.الأنظارعناختفياالكلماتبهذهتفوهاوبعدما،للرب

عهودانفسهعلىواتخذاالربإلىذبيحةهيلودورسقدمبعدماعليهوبناء-

الملك.إلىجيشهمععاداأونياوحيا،حياتهأنقذلأنهعظيمة

عينه.بأم،العظمالربأعمالمنشاهدهبماالناسجميعأماماعترفثم-

بالحاليرسلهأنعليهالذيالمناسبالرجلعنهيلودورسالمللثسألوعندما-

:قال،القدصإلىثانية

جلدوقدتتسلمهولسوف،هناكإلىأرسله،خائنأوعدوأيلديككانإذا-

قوةالمكالنذلكفييوجدشكبلالأنه،بحياتهنجاماإذاوذلك،جيدبشكل

.بالربخاصة

ويضرب،عنهويدافع،المكانذلكبذاتهيراقبالسماءفييقطنالذيذاكلأن-

ويدمرهم.،بهالضررلإلحاقيقدمونالذين

الشاكلة.هذهعلىالخزانةوحفظبهليودورستعلقتالتيالأموروانتهت-

الرابعالإصحاج

باونيا.يشيسمعان-أ

للملك.رشوتهبعدالأعظمالكاهنوظيفةعلىياسونحصول-7

مماثلة.برشوةياسونمننفسهاالوظيفةعلىيحصل-منلاوس24

خيانة.أونيايقتلأندرونكس-34

بذلك.علمعندمااندورنكسيعدمالملك-36

.منلاوسمنلإكرأءليسيماكسشرور-،3

بقذف،بلادهوخان،المالوشايةحملأنه،قبلمنعنهتحدثناالذيسمعانوقام-ا

هذهاقترفالذيهووأنه،هليودورسارعبهوالذيأنهواتهمه،أونيا

.لشرورا

567.-
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بشكلالمدينةحفظالذيالشخصوصفأي،بالخيانةوصفهأنهوقاحتهمنوبلغ

الشريعة.علىوالغيورشعبهمصلحةعلىوهوالمائم،جيد

القتل.يمارسشرعسمعانحزبمنواحداأنحدإلىبينهماالكراهيةواشتدت

أبولنيوسأنوكيف،الخصامذلكعنالناجمةالمخاطررأىوقدأونيامنوتقديرا

.شرورهمنولزيدسمعانيحرضكانوفينيقيةالمجوفةسورلةحاكم

وعامة.خاصة،للجميعالخيرطالبأبل،وطنهلأهل،لامتهما،الملكإلىذهب

عنسمعانيقلعلمما،الأحوالهدوءاستمرارالممكنغيرمنرأىأنهذلك

عنايته.الأمرالملكيوللمإذايمكنلاوهذ!،حماقته

أبيفانسالمدعوأنطيخوسصاروعندما،سلوقسوفاةبعدأنهحدثقدوكان

سرآ.لنيل!يعملوصارالعظمىبالكهانةأونياأخوياسونطع،ملكأ

قنطارأوبثمانين،الفضةمنقنطاراوستينبثلاثمائةوسيططريقعنالملكووعد

.أخرىمواردمن

بإقامةلهرخصإذااخراقنطارأوخمسينمائةبضمانذللثإلىبالإضافةووعد

فيالقدسأهليك!هتبوأن(الكفارطرإئقوفقولتمرينهمالشبابلتدرلبمكان

إنطاكية.رعوية

إلىشعبهجلبإلىبادرحتى،الحكميدهفيوصار،ذلكالملكمنحهإنوما-

الإغريقية.والطرائقالعادإت

والديوحنايدعلى،لليهودخاصبشكلمنحتالتيالملكيةإلامتيازاتوألغى-

أيضأوألغى،والموالاةالمناصرةأجلمنروماإلىسفمراتوجهالذيأوبولمس

الشريعة.ضدجديدةعاداتوأدخل،للشرلعهوفقاتسيركانتالتيالحكومات

رعيتهمنالشبابأعيانوأحضر،نفسهالبرجتحتللتمارلنمكانابنىوبسرور-

القبعة.يرتدونوجعلهم

عاداتتمكينمنذلكفزاد،الذروةإلىالإغريقطرائقإلىالميلووصل-

وليس،الكافرالبائسذلك،ياسونفجورخلالمنأيضاذلكوكان،الكفار

الأعلى.الكاهن
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21

22

23

24

23

بالهيكل،أستهانوابل،المذبحعندللخدمةالشجاعةالكهنةلدىيعدولم-

مكانفيالشرعيةغيرالجوائزفىللمشاركةوسارعو!،الذباثحوأهملوا

إليها.دعاهمالتيالقرصرميلعبةبعدوذلك،التمارلن

اخر.شيءأيمنأكثرالإغريقبمفاخرأعجبوابل،آبائهمبمآثريلتزمواولم-

بإخلاصعاداتهماتبعواالذينأنذلك:مؤلمهمصائببهمنزلتالبولهذا-

منهم.ومممينلهمأعداءصارواشيءكلفيبهمالتشجهعلىوحرصوا

اللاحقالوقتوسياقوم:الربشرائعضدبخبثالعملعابراشيئاليسلأنه-

.الأشياءهذهبإيفاح

الملككان،صورفي،سنواتخمسكلتقامكانتالي،اللعبةأقيصتولما-

.حاضرا

الرعوية-أنطاكييكانوا،القدسمنخاصينرسلاالتعيسياسونوأرسل-

لائق،غيرأمراهذاوكان،هرقليوسلذبيحةالفضةمندرهمثلاثمائةليحملو!

.أخرىمقاصدفيإنفاقهاانموجبكانبل

نتيجةلكن،هرقليوسذبيحةعلىإنفاقهانذاكالمالهذأمرسلدصدوكان-

حربية.مراكبثلاثةصنعفياستخدمحامليهلتصرف

تتويجأجلمنمصرإلىمنستاوسبنأبولنيوسارسالالانجرىوعندما-

لذلك!وانفعلكثيرالذلكأنطيخوسيرتحلم،الملكفيلوماتورانطونيوس

.القدسقصدهناكومن،يافاإلىقدمعليهوبناء:نفهبسلامةواهتم

معودخلها،المديةأهلقبلومن،ياسونقبلمنكبيربترحاباستقبلحيث-

فينجقيهة.إلىجةمعذلكبعدذهبوقد:العظيمةالهتافاتومعالمشاعلضوء

ليحمل،المذكورسمعانأخام!لاوسسنوا!ثلاثمضيبعدياسونوبث-

الهامة.القضاياببعضوليذكره،الملكإلىالمال

لسلطانهومجدهعطماإطراءأطراهالملكحضرةإلىجلبعندماأنهغير-

الفضةمنقنطارئلاثمائةبعرضه(العظمىالكهانةعلىلمسهوحصل،ولقوته

.ياسونرفعهمماأيخر

عادهـانما،العظمىبالكهانةيليقشيئامعهيجلبولم،الملكبتفولضعادثم-

ضار.وحشوأحقاد،متوحشطايخةبعنف
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إلىالفرارعلىفأرغم،لهحفرمنتوفرلاخيهحفرالذيياسونفإنوهكذا-26

العمونيين.بلاد

يستطعلم،الملكبهوعدالذيللمالبالنسبةإنما:الرئاسةهكذامنلاوسوتولى-27

به.بمطالبتهالقلعةقائدستراس!وقام!بدفعهالالتزام

الملك.أمامللمثولمعااستدعياعليهوبناء،الجماركجبيموكلاكانفإليه-28

الذيكراتسستراتسوأناب،الكهانةفيليسيماكسأخاهمنلاوسواستخلف-2فى

القبارصة.واليكان

إلىوهوالأنهمومالوسطرسوسفيثورةقامتالأمورهذهحدوثوأثاء-03

.أنطيخوساسمهاالتي،الملكخليلة

رجلاوكان،أندرونكسمحلهوأستخلف،الأمورلتهدئةمسرعاالملكبادرثم-31

السلطة.أهلمن

منالذهبيةالآنيةبعضفسرق،مناسباوقتاامتلكقدأنهالانمنلاوسوافترض-32

صورفيالاخربعضهاوباع،أندرونكسإلىسرقمابعصقوأعطى،الهيكل

حولها.منالتيوالمدن

فيليحتمينفسهوحمل،إليهاللوموجه،منهوتيقنبذللثأونياعلموعندما-ر3

لأنطاكية.المجاورة،دفنه

أونيا،علىالقبضيلقيانمهوالتمس،بأندرونكسملاوسخلاعليهوبناء-34

بأيمانمصحوبةاليمنىيدهوأعطاه،مخادعةأونياإلىوذهب،بذلكوإقتنع

يقيمأندونفاغتاله:المعبدمنوخرجإليهوجاءاقتنع،بهارتابأنهومع،حلفها

للعدالة.تقديرأدنى

،أخرىكثيرةأمملدىبل،فقطاليهودلدىل!ش!،عظيماغضبأهذافسبب-35

ظلما.الرجلهذاقتلالجميععلىوشق

معالمدينةفيكانواالذينالي!هودإليهاشتكى،كليكيةمنثانيةالملكعاروعندما-36

سبب.بلاقتلأونياأنوأخبروه،العملهذأساءهمالذينالإغريقبعض

لذلكالصرفولطفصبرعلىوبكى،رحمةورق(قلبهمنأنطيخوسوحزن-37

الميت.
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ومزق،أندرونكسعنالأرجواننزعإلىالفورعلىفبادر،غضباواشتعل-38

جريمفاقترفحبثإلىأخذثمومن،المدينةأرجاءفيبهفطيفوأمر،ثابه

استحقه.الذيالعقابالربعاقبهوبذلك(الملعونالقاتلأعدموهاك،بأونيا

وسلب،المقدساتبعضحرماتخرققدملاوسمنبإغراءليسيماكسوكان-6فى

ضدالجماهيرواحتشدت،الخارجفيالجريمةهذهخبروانتشر،أموالهامنكتيرا

سرقت.قدالذهبانيةمنكثيرالأن،ليسيصاكس

تسليحتولى،غضبأامتلأواوقد،الناسعامةهيجانليسيماكسرأىولما-04

إسمهرجلاقواتهقائدوكان،العنفاستخدامإلىولجأ(رجلالافثلاثةحوالي

سنه.منأقلحماقتهتكنولم،عتياالعمرمنبلغقدوكان،أورانس

وبعضهم،الحجارةبعضهمحصل،ليسيماكسمحاولاتالناسرأىوعندما41-

ماالجميعوقذفقذفوهوقد،الرملمنكفوفهمءملبعضهموحمل،الهراوات

يقودهم.كانالذينوأصحابهليسيماكسضدلديهم

الجميعوأرغموا،الأرضإلىببعضهموألقوا،منهمكبيراعدداجرحواوهكذا-42

الخزانة؟جانبإلىالمقدسةالأماكنسالبوقتلوا:الفرارعلى

.منلاوسضدالأمورهذهتسبهيبعلىالاتهامووجه-43

لرفعأعضائهمنثلاثةالشيوخمجلسأرسل،صورإلىالملكجاءوعندما-44

.ضدهشكوى

كثيرأيعيطهبأندوريمانسبنبطليموسوعد،مدانأنهنفسهمنلاوسرأىوإذ-ي!4

.نحوهالملكتهدئةإستطاعماإذا،المالمن

وصرفه،الهواءيتنموهو،الأروقةأحدفيبالملكبطليموساختلىعليهوبناء-؟4

رأيه.عن

بالموتوقضى:الاضطراباتجمغسببكانأنهمع،التهممنمنلاوسفأعفى-47

.Scythiansالسكيزيينإلىدعواهمرفعوأالذينالأبرياءأولئكعلى

الأوانيأجلومن،الشعبولصالحالمدينةلصالحتشكواالذينيلبثلموهكذ!-!4

ظالم.بشكلالعقوبةمنعانو!أن.المقدسة

دفنهموتدبروا،الشريرةللأعمالكراهيتهمبحكمصورأهلتحرككلهولهذا-94

.مشرفبشكل
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السلطة،فيمنلاوسبقي،السلطةفيكانواالذينأولئكشرهخلالومن-05

للشعب.خيانةوازدار

الخامسالإصحاج

.القدسفيرؤيتالتيوالإشاراتالعلاماتحول-2

.وشرورهياسوننهايةحول-6

.اليهودضدأنطيخوسأعمال-11

الهيكل.15-نهب

القفار.الىالمكابىفرار-27

مصر.إلىالثانيةلرحلتهأنطيخوسنفسهالوقتذلكفيتجهز-ا

الهوإءفييعدونفرسان،يوماأربعينلمدةكلهاالمدينةفيظهرأنآنذإكفحدث-2

الجند.منكتائبشكلعلىوهم،رماحأيديهموفي،ذهبيةثيابوعليهم

كثيرةوفئوس،للترسةوتقليبوفروكروهجومصموففيالفرسانمنوقابل-3

.نوعكلمنخيولوأجهزة،ذهبيةحليولمعان،للنشابورشق،مسلولةوسيوف

خير.إلىالمشهدهذايؤولأنأجلمنإنسانكلصلىعل!وبناء-4

وأن،ماتقدأنطيخوسبأنأفادت،مزيفةإشاعةوانتشرتوقتذاكوذاعت-5

المدينة،علىمفاجنبهجوموقام،رجلألفعنيقللاماأخذقدياسون

وهرب،لأيبعدالمدينةوسقطت،التراجععلىالأسوارفوقكانواالذينوأرغم

القلعة.إلىمنلاوس

بأبناءالظفرأنالتقدبربعينيأخذولم،رحمةدونبلادهأهليذبحياسونفطفق-ل!

أعداءهقهرقدبأنهإليهخيلأنهذلك،لهبألنسبةتعيسايومايكونسوفالوطن

وطنه.أبناءيهزمولم

ثمناالعارأخيرأتلقىبل،الحكمعلىالحصولطيستطعلمالحاليكنومهما-7

.عصونبنيبلادإلىمجدداوهرب،لخيانته

منوهرب،العربملكالحارثأمأمأدينلأنه،تعي!سامنقلباأمرهخاتمةوكانت-8

عنمرتدبمثابةيكرهونهوهم،الناسجميعقبلمنمطاردا،مدينةإلىمدينة

مصر.إلىطردحتى،بلادهوأهللبلادهالواضحالعدومقتوممقو!الشرائع

http://kotob.has.it



15

11

12

13

14

16

16

17

18

91

02

عورتهبعدوذلك،غرلبةأرضفي،بلادهممنكثيرينطردالذيهلكوهكذأ

القرابة.بحجةالأمانعلىليحصللكديمونإلى

لائقةجنازةولا(عليهيبكيمنيجدلم،دفندونكبيرةأعدادأطرحوالذي-

ابائه.معقبراولا،أبدأ

ولذلك:ثارتقداليهوديةبأناعتقد،الملكمسامعإلىحصلماوصلوعدما-

.السلاحبقوةالمدينةعلىواستولى،جدامغضبعودةمصرمنعاد

فياخأوأالذينكليقتلواوأن،صدفوهأحدايوفرواألاحربهرجالوأمر-

بيوتهم.

،وللأطفالوللنساءللرجالومذبحة،وللكبيرللصيرمفتلةهناككانتوهكذا-

وللرضع.للعذارىوإبادة

فيفتلواألفاأربعونمنهم،ألفاثمانينقتلأيامثلاثةمدةفيجرىوهكذأ-

لذبح.ولمبغأقلليسوعدر،المعركة

العالم،فيمعبدأقدسإلىالدخولعلىتجرأبل،بذلكيكتفلمهذاومع-

دليله.هوولبلادهللشرائعالخائنمنلاوسوكان

كرسهاالتيالأشياءالملوثينبيديهوانتزع،المقدسةالآنيةالمدنشينيديهوأخذ-

معه.وحملهم،وشرفهومجدهالمكانزينةأجلمنالاخرونالملوكهناك

لبعضغاصباكانالربأنإلىيفطنولم،كثيرانفسهفيأنطيخوسوتشامخ-

.المكانإلىالن!ظرأهملولذلك،المدينةسكانعلىالوقت

للجلدتعرضقدالرجلهذالكان،الكثيرهبالذنوبمجللينكانواأنهمولولا-

بعثهالذيلهليودروسحدثمثلما،جرأتهعنولردع،بهاقدمالتياللحطةفي

الخزانة.لمقدسلوقسالملك

أجلمنالموضعاختاربل/الموضعأجلمنالناسالربيخترلمهذاومع-

.الناس

فيبعد!ماشارك،الشعبمصائبفينفسهالموضعشاركبعدماولذلك-

غضبه،حالفيالقديرقبلمنمخذولاكانومثلما،الربأرسلهااليالفوائد
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غادر،قنطاروثمانمائةألفاالهيكلمنأنطيخوسحملبعدماأنهحدثوالذي-

عبابمخرعلىقادرأنهبعجرفمهإليهخيلوقد،أنطاكيةإلىعائد!سرعةبكل

عقله.وجبروتنفسهبشصوختصورفهكذا:للأقدامممراالبحروسيجعل،البر

فرلجيا،منوهو،القدسفيفيليب:منهمالشعبيراغمونحكاماوترك-

به.بعثالذيمنوحشيةأكثركانللسماتوبالنهسبهة

جور!أعظمكانالذيملاوسجانبإلىوذلك،جرزيمفيوأندرونكوس-

.بلادهأهلمناليهودعقلهفييمقتكانأنهذلك،الناسعلى

وأمره،ألفاوعشروناثنانقوامهجيشمعالمنبوذالمقيتأبوليوسأيضأوبعث-

.والصب!يانالمنساءيبغوأن،منهممقتدربالغكليذبحأن

حضى،المقدسالسبتيومحتىوتربص،بالسلامتظاهرالقدسإلىجاءوعندما-

.السلاحبحملرجالهأمر،المقدسيومهمفيإليهوددخلإذا

منكبيراحشداوقتل،السبتبيومللاحتفالخرجواجمعالذينقتلوبذلك-

.بالسلاحبالمدينةالتطوافخلال

القفار،إلىالعددهذاقرابةمعأو،آخريننسعةمعمضىفدالمكابييهوذاوكان-

الاعشابيأكلونوكانوا،الوحوشعيشةمثلالجبالفيأصحابهمعوعاش

النجاسة.فيالمشاركةخشية

السادسالإصحاح

.الربشريعةتركعلىاليهودإرغام-أ

الهيكل.تدنيس-4

.والنساءالناستعذيب-8

بوحشية.تعذيبهثمالشجاعالعازرعلىالضغط-12

عنالتخليعلىاليهودليرغمأثينياشيخأالملكأرسلقصيروقتمضيوبعد

*الربلشرائعوفقايعيشوالاوأن،آبائهمشريعة

يكونوأدن،الأولمبيهيكلباسموليدعوه،القدسفيالهيكلأيضاوليدنس

بالإقامةرغبوالأنهم،الغرباءعنالمحامي،جوبتيرباسمجرزيمفيالذيالهيكل

.المكانذلكفي
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.للناسومحزنامؤلماالاعتداءهذاوقعوكان-3

بالعاهراتفجرواالذينالأممرجالقبلمنوالقصفبالصخبامتلأالهيكللأن-4

معهمأدخلواذلكإلىوبالإضافة(المقدسةالأماكندوائرفيالنساءوضاجعوا

بها.مسموحعيرأشاءإليه

الشريعة.منعتها،محرمةبأشاءالمذبحوامتلأ-5

نآأو،المديمةالأعيادأيامأوالسبتأيامبالتعييهدللإنسانمسموحايكنلمكما-6

.يهوديبأنهأصلايعترف

ولدى،القرابينليأكلواشهركلمنالملكميلادعيدفيقسرايساقودنوكانوا-7

وهمباخوسمواكبفيالطوافعلىاليهودأرغمباخوسبجدالاحتفال

.اللبلابيحملون

علىبناءوذلك-للكفارالعائدةالمجاورةالمدنإلىمرسومصدرهذاعنفضلأ-8

وبمشاركتهم،نفسهابالطرائقأخذهمبوجوب،اليهودضد-بطليصوساقتراح

بقراينهم.

يمكنوو!ها(قتلهميتوجب،غيراليهودعاداتإلىأنفسهمارضاخأبواوالذين-9

.الأياملهذهالعذابمريواجهأنللإنسان

بهماطيفوبعدما،ولديهمابختنلقيامهمااعتقلتاقدامرأتانهناككانتفقد-15

من،مكستن،صدهـلهماعلىمعلقانوالطفلان،بهماألقي،المدينةحول

.السور

يومعلىالمحافظةأجلمن.الجوارفيكهوفإلىهربواقد،مخرونوكان-11

لاوهم،جميعافأحرقوا،فيلجبإلىأمرهمكشفوجرى،سريبشكلالسبت

.جداالمقدساليومذلكشرفعندفاعاأنفسهمعنالدفاععلىيتجرأون

وأن،المصائبهذهمنبرتعبوالاأن،الكتابهذايقرأونممنالآنوألتمس-12

شعبنا.لتأديببلللتدميرليستأنهاالعقوباتهذهعلىيحكموا

يعجلبل،طويلأوقتأالثرورمقترفويعانيلاعندما،عظيمةرحمةلدليلوإنه-13

.العذابإليهم

خىعليهميصبرحين،الأخرىالشعوبمعتصرفهمعنايتصرفلاالربلأن-14

فيعاقبهم.ذنوبهميستكملوا
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ذلك.بعدمناينتقمثم،ذروتهاإلىذنوبناتصلأنخئيةبذللثبنامضىوقد-

عنفطيتخللمهو،بشدةيعاقبأنهومع:عناقطرحمتهيزللمولهذا-

شعبه.

كلماتفيالمسألةتبيانإلىالانوسنعود،لنابالنسبةإنذارأعنهتحدثناماوليكن-

قليلة.

الطلعةوبهي،مسنهأوكان،الكتابكبارمنواحداكانالذي،العازرأرغمفلقد-

الخنزير.لحموأكل،فمهفتحعلى

فبصقالدن!هذابمثلموصومايعيشأنعلى،شريفةميتةيموتأنإثرأنهغير-

التعذيب.إلىطواعيةعنوجاء،فمهفيما

التي،الأشحاءهذهمثلوجهفيللصمودإصرإرمنبهتمتعبمايليقكماتقدمو-

.الحياةحبرغبةلتذوق،شرعيةغيرهي

بحكم،العجوزبالرجلالشريرالاحتفالذللثأمرإلي!همأوكلالذينوخلا-

ويتظاهر،تناولهلهيحلممامخزوناتهمنلحمايجلبأنورجوه،بهقديمةمعرفة

الملك.بهاأمرالتيالقرإبينمنالمأخوذةاللحوممنيأكلوكأنه

الصداقةبسببمنهمالجميلولنال،الموتمنينجوأنيمكنذللثفبفعله-

القديمة.

وكانت،السنهذاإلىوصلقدفهومعاير،بشكلتقديرالأمرفيشرعأنهغير-

لعليمهوأمانة،فيهصارالذيوالحال،الشائببرأسهشرفأتليقالمتقدمةسنواته

ولهذ!:وشرعهاالربأعطاهاالتيالمقدسةتقديرالشريعةبالحريأو،الطفولةمنذ

القبهر.إلىمباشرةولرسلوهيأخذوهأنمنهموأراد،ترددبدونأجاب

يظنلاحتى،الرياء،الاشكالمنشكلبأي،بعمرنايليقلاأصبحلقد:وقال-

إلىالانغولقد،عمرهمنالتسعينفيهوالذيألعازربأنالشبابمنكثير

الأجانب.ديانة

،أطولولحظة،قليلأالعيشفيورغبتينفاقيخلالمنيخدعو!أنويمكن-

دنسة.وأجعلها،شيخوختيألوثوبذلك

نأيمكنهللكن:البشرعقابمنالحاليالوقتفيأنجوأنيمكنأننيوصحيح-

.المماتوفيالحياةفيالقديرأيديمنأنجو
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حسبمانفسيأظهرتقدأكودن،برجولةالآنالحياةغادرتماإذاعليهوبناء-

.عمرييتطلبه

الجليلةالشريعةأجلمنوبشجاعةراغبينليموتواللشبابمثلأأتركوبذلك-

التعذيب.إلىالفورعلىذهبحتىالكلماتهذهقالهإنوما،والمقدسة

إلى(قليلقيقائمةكانتالتي،نحوهالحسنةنواياهم،اقتادوهالذينوحول-

يائس.عقلعنصدرقدالأخيركلامهأنلح!انهم،شديدةكراهية

،للربالواضحمن:وفالتنهد،الضربمنالموتوشكعلىباتوعندما-

الآنآتحملإنني،الموتمنالنجاةعلىقادرأكنتحينأنني،المقدسبعلمه

فيالرضاتمامراضروحيفيلكنني:الضربطريقعنبالجسدالأليمالعذاب

منه.أخافلأننى،كلههذامنأعانيأن

وتذكارأ،الشجاعةعلىنبيلامثلأليكونموتهتاركا،الرجلهذاماتوهكذا-

كله.لشعبهبل،للشبابفقطليس،للفضيلة

السابعالإصحاج

الملك.أواسعلىبناءخنزيرلحمأكللرقضهمأمهممعسبعةلإخوةالمتتابعالموت

الملك،قبلمنوأرغموا،أمهممعالإخوةمنسبعةاعتقالجرىأنأيضاوحدث

.وبالمقارعبالسياطعذبواوقد،للشريعةمراغمة،الخنازيرلحمتذوقعلى

إننا؟مناتعلمهأوعنهتسألناأنتودالذيما:وقالأولا!كلممنهمواحدوابتدر

ابائنا.شريعةخرقعلىذلكونفضل،للصوتاستعدادعلى

والطواجن:القدربتحميةفأمر،الملكوغضب

القصوىالأطرافوقطع،أولأتكلمالذيلسانبقطعأمر،حاميةغدتوعندما

إليه.ينظرونوأمهمإخوتهبقيةوكان،جسدهمن

فوقإلىبحملهأمر،حيأيزالماوكان،أطرافهجميعمنحرمانهجرىوعندما

أحدهملشجعالمقلاةمنتصدرالرائحةكانتوفيما:المقلاةفييقلىحتىالنار

يلي:مايقولونوكانوا،برجولةللموتالأممعخرالا

أغنيته،فيموسىأوضحكما،فينايتمخدحقاوهو،إلينايتطلعالإلهالرب

.عبيدهفيس!يتمجدوهو:قائلأوأعلن،وجوههمفيالشاهدة
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وبعدما(السخريةإلىالثانيجلبوا،الطرلقةهذهوفقالأولماتعندمأوهكذا-7

العذابإلىتتعرصأنقبل،ستأكلهل:سألوه،الشرمعرأسهجلدةاقتلعوا

؟جسدكأعضاءمنعضوكلفيئ

فعلمثلما،بدورهالتاليالعذإبتلقىوهكذأ،لا:وقال،بلغتهأجابهموقد-8

.وللأا

ملكلكن،الحياةهذهمنتنقلناالطايخةأيهاإنك:قالالأخيربالرمقكانوعندما-فى

حياةنعيشودجعلخا،شرائعهأجلمنمتناالذيننحن،يقيمن!اسوفالعالم

أبدية.

وأتبع،لسانهدلع،للسؤالتعرضوعندماتالثالثمنيسخرونبعدهوشرعوا-15

برج!و!ة.ذراعيهبمدالفورعلىذ!ك

ومنه،أبذلهمشرائعهسبيلوفي،السماءربمنهؤلاءأوتيحط:ب!ثسجاعةوقال-11

ثانية.أتسلمهمأنأرجو

لمالذي-الشابالرجلهذاشجاعةتجاهمعهوبالذينبالملكالدهشةفاستبدت-12

.بالالامأبدايأبه

نفسها.بالطريمةبهونكلواالرابععذبواالرجلهذ!ماتولعدما-13

أيديعلىالإنسانيموتأنجميل:يليماقاليموتلأنمستعداكانوعندما-14

لنإنكمإليكمبالنسبةأما،ثانيةمرةبوساطتهيقومأنالربمنليأمل،الح!ر

.الحياةإلىتبعثوا

أيضا.بهونكلو!،الخامسبعدهوجطبوا-15

فانيأ،كونلثومع،الناسعلىالسلطةتمتلكإنك:وقالالملكإلىوقتهاونظر-ال!

عنه.الربتخلىقدشعبهناأنببالكيخطرلالكن،تريدماتفعل

ذرلتك.ويعذبلسعذبكأنهوكيف،العظيحةقدرتهفيوتفكر،قل!لاوانتظر-17

منتنخدعلا:وقالللموتمستعداكانالذي،بعدهمنالسادسأيضاوجلبوا-18

ربنا:بحقأذنبنأأنناذلك،أنفسنابسببالأشياءهذهمننعانيلأننا:سببدون

بالعجب.يقضيمابحقناوقعولهذا

دونمنستنجوأنك،الربضدبالصراعتورطتالذيأنتأنكتظننلالكن-أفى

.عقاب
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رأتعندمالأنهاالحميد.:بالذكروجديرة،الجميعفوقرائعهالأموكانت-02

بسببجيدةبشجاعةذللثتحملت،واحديومإطارفييقتلونالسبعةأولادها

.الربسبيلفيكانذلكأنالأمل

وكست،شجاعةبروحممتلئةوهي،بلغحهامنهمواحدكلشجعتقدوكانت-+ا

إياهم.مخاطبةوقالتورجولةبشجاعةالعاطفيتانكيرها

كصا،الحياةولاالروحأعطكملمأنالأنخي،رحصيفيخلقتميمفأعرفلاأنا-77

منهكم.واحدكلأعضاءكونتالتيأناأكنلمأنني

كلبداياتوأوجد،الناسأجيالخلقالذي،العالمخالقأن،ولاشك-23

وزناالانتقيصوالملأنكم،ثانيةالحياةروحمنحكمبرحمتهسيتولى،الأشياء

شرائعه.سبيلفيلأنفسكم

وكان،لومكلامأنهفيوشك،مخادعكلامكلامهاأدألأنطيخوسالانوخيل-24

بأنهبالأيمانلهأكدبل،بالكلصاتحثهعلىيكتففلم،حمايزالطماالأصنغرالابن

أنهأيضأووعده،أبائهشرائععنتخلىماإذا،سعيداورجلاغنيايجعلهسوف

.بالأعمالإليهوسيعهد،صديقاسيتخذه

أمهالملكاستدعى،الأحوالمنحالبأيإليهالشابالرجليصغلموعندمأ-؟2

حياته.بإنقاذعليهوتشيرالشابالرجلتنهصحأنعلىوحثها

ابنها.علىتثيرسوفبأنهاوعدته،الكلمال!منبكثيرحثهاوعندما-76

بلغةوتكلمت،المتوحشالطاغيةمنضاحكةوسخرت،نحوهنفسهاوحنت-27

تسعةمدةرحميفيحملتكالتيأنا،بنيياارحمني:يليماوقالتمظقتها

هذاإلىوصلتحتىورعيتكوغذيتك،سنواتثلاثوأرضعتك،أشهر

تعليمك.صثاكلوتحملت،العمر

وتقدر،فيههماماكلونحو،السماءونحونحوالأرضتنظرأنولديياأرجوك-28

البشر.جنسأوجدوهكذا،العدممنصنعهمالربأن

ثانيةألقاكحتى،موتكتقبل،بإخوتلتجديراوكن،الجلادهذامنتخفلا-92

إخوانك.معبرحمة

لنإنني؟تنتظرونأنتمماذا:الابالرجلقال،الكلماتبهذهتتفوهكانتوفيصا-03

موسى.قبلمنابائنأإلىأعطتالتي،الشريعهأوامرسأطغبل،الملكأوامرأطغ
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77

38
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41

42

.الربأيديمنتنجولن،العبرانيينضدالاثامجميعاقترفتمنياوأنت-

ذنوبنا.بسببنعانيأنناذلك-

معثانيةسيكونهو،وتقويمناردعناأجلمنقليلاعليناسخطوإنالحيوالرب-

.عبيده

ولاسببدونمنتتشامخلا،شروراوأكثرالناس،الكافرالرجلأيهاأنتوأما-

.الربعبيدضديدكترفعولا،مؤكدةغيربامالترفع

.شيءكليرىالذي،القديرالربحسابمنبعدتنجلمفأنت-

بحياةالربميثاقظلفيأمواتالانهم(قليلأالألممنعانوأالذينوإخواننا-

.تكبركب!بحقةعقوبةالربحسابخلالمنتتلقىفسوفأنتأما:أبدية

ونلتمس،آبائناشرائعسبيلفيوحياتيجسديإخوتيمثلمثلي،أناوابذل-

علىوبالأوبئةبالعذابيرغمكوأن،لشعبنارحمتهفيسريعايكونأنالربمن

الواحد.الرببأنهالاعتراف

شعبنا.جميععلىمحقاالربأنزلهالذيالغضبوبإخوتيبييتوقفوأن-

جميعأ،البقيةمنأنكىتكيلابهنكل،شديداغضباغضبالذيالملكإنثم-

الاستفزاز.ذلكيحتمللمأنهذلك

.بالربكلهاثقتهووضع،ظاهراالرجلهذاماتوهكذا-

.الأبناءبعدأخيراالأموماتت-

.المبرحوالعذاب،الوثنيالعيدعنكفايةوتحدثناهقدمناهفيماوليكن-

الثامنالإصحاح

جيشه.يحشديهوذا-أ

.أسراهخلالمنكبيرمبلغبعأهينتعهدالذيضدهنيكانورإرسال-9

-نيكانور.ويهزمرجالهيشجعيهوذا-16

.الأسلابوتوزيعه-28

آخرين.أعدأءهزيمة-03

انطاكية.الىحزينوهونيكانورفرأر-35
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أقرباءهمورعوأ،البلداتإلىسرابالدخولمعهكانواوالذيالمكابييهوذاوشرع

الافستةحوأليوحشدواباليهوديةبالتمسكالعهدعليهمواخذوا،إليهم

رجل.

يرأفوان،الجميعداسهالذيالشعبعلىيعطفأنفيالربإلىوابتهلوا

بالكفار.تدنسالذيبالهيكل

صوتإلىيصغيوأن،تنمحيكادتحتىالخرابلحقهاالتيالمدينةيرحموأن

إليه.بالدعاءلهجتالتيالدماء

اسمه،ضداقترفالذيوالتجديف،الأبرياءللأطفالالهمجيةالمذبحةيذكروأن

.الأشرأرضدكرإهيتهيبديوأن

يخبتواأنللكفاريمكنلاوضعفيباتحولهمنوجماعتهالمكابيأصبحوعندما

رحمة.إلىتحولالربغضبلأن:أمامهفيه

معظميديهبينولضع،والمدنالبلداتويحرؤامفاجنبشكليأتيصارولهذا

أعداثه.منبالقليلليسعددعلىوتغلبوقهر،الموائمةالأماكن

قدشجاعتهأخبارإنحتى،السريةالحملاتهذهبمثلللقيامالليلاشغلوقد

.مكانكلفيانتشرت

تتحسنالأموروأن،قليلاقليلايتقدمالرجل!ذاأنفيليبرأيعندماعل!وبناء

بالمزيدليجثوفينيقيةالمجوفةسوريةحاكمبطليموسإلىكتب،فشيئاشيئامعه

الملك.مصالحعلىللحفاظالعونمن

أصدقائهمنواحدأوكان،بتروكلسبننيكانورأختيارإلىالفورعلىفبادر

جيللاجتثاثالأممجميعمنألفاعشرينمنأقلفيليسبهوبعث،المقربين

مسائلفي!يصةخبرةلهقائداوكان،جورجياسبهوألحق،اخرهعناليهود

.الحرب

ألفيمبلغدفعلتأميناليهودالأسرىخلالمنكبيرمبلغبتأمينقيمانوروتعهد-

.الرومانإلىجزيةدفعةالملكعلىتوجبماوهو،قنطار

بيعيعرضالبحرساحلعلىالقائمةالمدنإلىالفورعلىبعثعليهوبناء-

ولم،الأسرىمنواحدأتسعينمقابلقنطارم!بلغدفععليهموأناليهودالأسرى

القدير.الربمنعليهسينزلالذيالانتقاميتوقع
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بأنمعهكانواأخبرالذين،نيكانورقدومعنيهوذاإلىالأخبارجلبتوعندما-12

وصوله.اقتربقدالجيش

.بعيداأنفسهموحملوا،الرببعدليثهقواولمخافواالذينوهرب-13

ليواأنهمذلك،ينقذهمحتىالربإلىوابتهلوا،لهمتركماكلآخرونوباع-14

معا.يلتقواأنقبلنيكانورقبلمن

ابائهم،معأبرمهاالتيالمواثيقأجلمنذلكفليكنأجلهممنذلكيكنلموإذا-ي!ا

به.المسموناسمهومجدقداسةأجلومن

لاأنوحرضهم،الافستةتعدادهمبلغالذينرجالهالمكابيحشدعليهوبناء-1ل!

بغيازحفالذي،للكفارالعظيمالحشدمنيخشوالاوأن،العدومنيرتعبوا

برجولة.يقاتلواوان،ضدهم

والتعامل،المقدسبالمكانظلصاألحقوهالذيالأذىأعينهمنصبيضعوأوأن-17

ابائهم.لسننأيضاوإزالتهم(سخريةجعلوهاالتي،المدينةمعالوحشي

بالربهيثقتنالكن،جسارتهموعلىأسلحتهمعلىيتكلونهؤلاءلأنةوقال-!ا

أجمع.والعالمضدنازحفواالذينمنكلايدمرأنبلمحةيستطغالذي،القدير

عندماأنقذهمأنهوكيف(أجدادهمقلقاهالذيبالعونذكرهمهذاعنفضلأ-1فى

ألفأ.وثصانونخحسةسنحريبديادةتحتهلك

خرجواأنهمويمف،الغلاطيينضدبابلفيخاضوهاالتيالمعركةعنوأخبرهم-02

وأنه،المقدونيينمنالافأربعةإليهمانضاف،فقطآلافبثمانيةالقتالإلى

بسب،ألفاوعشرينمائةتدميرمنالثمانيةالالافتمكن،المقدونيونكاععندما

عظيمة.أسلابعلىحصلواوقد،السصاءمن،تلقو!التيالمساعدة

سبيلفيللموتومستعدين،الكلماتبهذهشجعاناجعلهمعندماوهكذا-21

.أقسامأربعةإلىجمشهبتقسيمقام،والبلادالشرائع

هم:هؤلاءوإخوته،لفرقةقائدامنهمواحدكلوجعل،إخوانهبهوألحق-22

رجل.وخمسمائةألفآمنهمواحدلكلأعطىوقد،هـلناثان،ولوسف،سمعان

"عودنالسركلمةأعطاهموعندما:المقدسالكتابعليهمليقرأ،ألعازروعين-23

نيكانور.معالقتالوأنشب،الأولىالفرقةقيادةشخصيأتولى،(،الرب
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وشوهواوجرحوا،أعدائهممنلافآتسعةمنأكثرالقديرالرببعونوقتلوا-74

.الفرارعلىالجميعأرغموهكذا،نيكانورجشأطرافمعظم

.عادواالوقتلضيقلكن:بعيدأوطاردوهم،لابتياعهمجاءواالذينمالوغنمو!-25

مطاردتهم.متابعةلهمكانماولهذا:السبتقبلماكالناليوملأن-ث!7

وحمدواالسبتبأمورأنفسهمشغلوا،وأسلابهمالأعداءأسلحةجمعواوبعدمأ-27

هوالذياليومذلكحتىحفظهمالذيفهو،لهالشكروقدموا،كثيراحمداالرب

عليهم.رحمتهإنزالاسئنافبدايةيوم

واليتامى،والأراملالمشوهينعلىالأسلابمنجزءاوزعوا،السبتوبعد-!2

عبيدهم.وبينأنفسهمبينالباقيواقتسموا

يكونأنالرحيمالربمنوالتصسوا،واحدةبصلاةقأمواكلههذافطواوبعدما-فى+

الأبد.إلىعبيدهعنراضيا

قاتلواوقد،وبكيديستيموتاوسمعكانواالذينهناككالأ،هذاعنفضلأ-03

الحصونبعضعلىواستولواألفاعشرلنعلىيزيدمامنهمفقتلو!،ضدهم

المثوهينوجعلوا،الأسلابمنالمزيدأنفسهمبيهنهمفيماووزعو!،والمنيعةالعالية

.الأسلابحصصفيلهممساودن،الشيوخوكذلكوالأراملوالأيتام

موائمةأماكنفيبعنايةبعضابعضهافوقوضحوهاأسلحهمجمعواوعندما-31

.القدسإلىالأسلابمنالمتبقيوحصلوا

وقدشريرارجلاوكان،تيموناوسمعكانالذي،القواتقائد،أيضاومتوا-32

الأساليب.منبكيراليهودأزعج

كلستانيس،بإحراقبلادهمفيبالنصراحتفالهمأثناءقاموا،ذلكعنفضلا-33

فتلقىصغيربيتإلىهربقدكانفقد،المقدسةالأبوابأحرققدكانالذي

.شرورهأجلمنجزاءه

.اليهودلاب!ياعالتجارمنألفأمعهجلبالذي،نيكانورالبائسلذلكبالنسبةأما-34

حسابهيحسبلمالذيوهوالأمر،عليهمنزلالذيالربعونخلالمنفإنه-33

حوله،منأصحابهوصرف،الفاخرةالثيابمنعليهكانمابخلعقام،أبدا

583--http://kotob.has.it



يشروهو،أنطاكيةإلىوصلحتىإبقعبدمثلوسطهافيالبلادخلالوسار

للدمار.تعرضقدكانجيشهلأن،عظيمبذل

فيالأسرىبوساطةالرومانإلىالجزيةيدفعبانوعدقدكانالذي-هذاوصار-36

!لحكنلاولذلك،أجلهممنيقاتلربااليهودلدىبأن،الناسبينيذيع-القدس

إياها.أعطاهمالتيالشرائعيتعونلأنهم،غلبتهم

التاسعالإصحاح

.(جمشيدتختأالفرسمدينةمنأنطيخوسفرار-أ

شديد.بمرضإصابته-5

يهوريأ.يصيرأنفوعد-14

تعيس.بشكل28-موته

.فارسبلادمنبالعارمجللاأنطيخوسإلاونةتلكفيوخرج-ا

ليتولىومضى،جصشيد(تختابرسيبولساسمهامدينةإلىدخلقدكانفقد-2

وقد،أنفسهمعنللدفاعالناسفاحتشد،المدينةعلىوليستوليالمعبدنهب

علىأنطيخوسأرغمأنحدثوهكذا،معهومنفهزموه،أسلحتهمحملوا

العار.يصطحبوعاد،السكانفبلمنالفرار

.وتيموتاوسلنيكانوروقعمابأخبارأبلغ،ص!cpataneاكباتانيإلىوصلوعندما-3

عار،منهزموهالذينبهألحقهلمااليهودمنينتقمأنورأى،غضبااستشاطإنهثم4-

قضاءلكن،الرحلةبتموأن،توقفبدونيسوقأنعربتهسائقأمرعليهوبناء

مقبرةويجعلهاالقدصإلىسيأتيبأنهوقالمتفاخرأتكلملأنه،الانلاحقهالرب

.لليهودعامة

منه:الشفاءيمكنولامرئيغيربداءضربه،إسرائيلرب،القديرالمولىلكن-5

ومغصلهدواءلاجوفهفيألمأخذهحتىالكلماتبهذهتفوهإنماأنهذلك

الداخلية.أحشائهفيشديد

متعدرةبأنواعأحشائهمفياخرينرجالاعذبلأنه:تماماعادلاجزاءذلكوكان-6

.العذابأنواعمنوغردبة
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نارينفث،بالكمبرياءمحشواظلبل،عتهعنمطلقايتوقفلم،أمرمنيكنومهما

وكانت،عربتهمنسقطأنهحدثوقد:بالسيربالإسراعفأمر،اليهودضدالغضب

.جسدهأعضاءبجميعالوجعألموقد،مؤلمةوقعتهكانتلهذ!،بعنفمندفعة

كانالقدالبحرأمواجيأمرأنبإمكانهبأنقليلقبلفكرللذيحدثوهكذا

حدث،بالميزأنالعاليةالجباليزينوأن،(الإنسانيةالحدودخارجوعاتيام!جبرا

قدرة،الجميعأماممظهرأ،محفةعلىحملثمومن،الأرضعلىرميأنله

الجلية.الرب

عاشالذيالوقتوفي،الشريرالرجلهذاجسدمنتنبعالديدانأخذتوهكذا

كله.جيشهقبلمنمشمومةنتنةرائحةوكانت،لحمهتساقطوألمبأسففيه

يعدلم،السماءفيالنجومإلىالوصولبإمكانهأنقليلقبلفكرالذيوالرجل-

.الشديدةنتنةروائحتحمليشطغإنسانالان

قرارةفيويت!عقل،الكبيرعتوهعنيتخلىبدأ،بهيقكوالداءالوضعهذاوفي-

لحظة.كلتزدادكانتالتيلامهوبا،الربانيةالضربةبوساطةنفسه

نأالإنسانعلى:الكلماتهذهقال،رائحتهيحتمليعدلمنفسههووعندما-

أنهليظنالكبريحملهلاأنالفانيالإنسانعلىويتوجب،للربخاضعأنهيقر

.الربمثلنفسههو

يلي:ماوقال،الآنليرحمهيكنلمالذي،الربإلىالشريرهذاوتعهد-

،بالأرضل!يسويها،سرعةبكلنحوهاماضياكان)التيالمقدسةالمدينةسيجعل-

.محررة(جماعيةمقبرةوليجعلها

معرميهمينبغيبل،الدفنيستحقونلابأنهمحكمالذيناليهوديخصوفيما-

مساوينيجعلهمسوف،المفترسةالحيواناتأبناءيلتهمهمحتىبالعراءأولادهم

أثينا.لمواطني

بالتحفيرينهفسوف،قبلمنسلبهتولىالذي،المقدسالهيهكلبخصوصإما-

الخاصةمواردهمنينفقوأن،المزيدمعالمقدسةالأوانىجميعإليههـلعيدالفاخرة

الأضاحي.بأموريتعلقماعلى

العالمأنحاءجميعفيوسيطوف،يهوديأسيصبحذاتهفهو،هذامنأكثربللا-

.الربقدرةعنويتحدث،المسكون
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فى2

ولهذا:بهنزلقدكانالعادلالربحكملأن:آلامهتتوقفلمكلههذامعلكن-

يلي،فيمانصهاسنورر،رسالةإليهودإلىفكتب،موتهمنوتأكدنفسهمنقنط

الالية؟الطردقةحسبالتوسلمعنىعلىتحتويوهي

،السرورأمانيمع،رعيتهمنالجيديناليهودإلىوالحاكمالملكأنطيخوسمن-

والازدهار:والصحة

الشكرأقدمفإنني،مرضيةأحوالكموكانت،تمامابخيروأولادكمكنتمإذا-

.السماءفيرجائيألنذلك،للربالعظيم

ورغباتكمتشريفكمبلطفلتذكرتذللثولولا،مريضاكنتفقد،ليوبال!بة-

منانهوإرتأيت،خطيرامرضامرضتفارسمنعدتأنفمنذ،الجيدة

للجميع.العامةبالسلامةالاعتناءالضروري

.المرضهذامنالنجاةفيعظيماأملالديلأنبل،بصحتىئقتيلعدمليس-

يعينكانالعلياالبلادإلىجيشايقودأبيكانعندماأنهالتقديربعينوإخذا-

له.خليفة

لأهليمكن،محزنخبروصولأولتوقعاتمخالفشيءأيوقوعمنوخثية-

.يضطربونفلا،الدولةتركتمنإلىمعرفةالبلاد

،الفرصيتظرونممليهيوجيرالأ،المجاورلنالأمراءأنمقدراأخرىومرة-

الذيوهو،ملكأأنطيخوسابنيبتعينقمت،الأمورعليهستكونمماوخشية

إلىأذهبكنتعندمابهوأوصيتهممنكمكثيرينإلىبهعهدتماغالبا

:الشأنبهذاكتبتوإليه،العلياالمقاطعات

عامبشكللكمصنعتههاالتيالمنافعتتذكرواأنمنكموأطلبإليكمأتوسلولهذا-

ولابني.ليمخلصامنكمرجلكليبقىوأن،خاصوبشكل

وكرمه.بإحسانهرغباتكميمنحكمولسوف،ذهنيفيلمامتعهمبأنهمقتنعلأنني-

الناسعانىمثلما،كثيراوعانىتألمبعدما،والكافرالسفاحهذأماتوهكذا-

.الجبالفيغريببلدفيتعيسةميتةما!ولقد،وتألموايديهعلى

،أنطيخوسابنمنخائفاأيضاوكان،جثته،معهنشأالذي،فيليبوحمل-

فيلوميتور.بطليموسإلىمصرإلىذهبولهذا
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العاشرالإصحاج

الهيكل.ويطهر،المدينةيسترديهوذا-ا

.اليهوديغضبجرجياس-14

ورجاله.تيموثيوسانزعاج-92

.قيموئيوسوقتل،جازرعلىالاست!يلاء-35

والمدينة.الهيكلفاسترد،الربمنبتوجيهالآنالمكابيوقام

فقد،البيعوكذلك،المفتوحةالشوارعفيالكفاربناهاالتيبالمذابحيخصوفيما

هدموها.

منها،ناراوأشعلواالحجارةوقدحوا،اخرمذبحاعملوا،الهيكلنظفو!وبعدما

،الإضاءةوسرج،البخورواعدوا،عامينمضيبعدوذلك،أضحيةوقدموا

التقدمة.وخبز

يترضو!ألأالربمنوالتمسوا،الأرضعلىمنبطحينخروا،هذاأنجزوعندما

عقابهميتولىأن،ضدهمجدداأذنبواماإذاوأنهم،الاضطراباتهذهلمثلمجددا

.والكافرةالهمجيةالأممإلىيسلمهملاوان،بالرحمة

تعرضقدكان،الهيكلفيهطهرواالذينفسهاليومهذامثلفيأنهواتفق

شهرهوالذي،الشهرمنوالعشرلنالخامسفيأي،الغرباءقبلمنللتدنيس!

كس!لو.

ليسأنهموتذكروا،المظالعيدفييفعلونمثلما،أيامثمانيةلمدةبسرورواحتفلوا

مثلوالمغاورالجبالفيتائهينكانواعدما،المظالعيدقضوا،طويلةمدةقبل

.لوحوشا

وفقهمللذيمزاميرأيضاوغنوا،وسعفا،جميلةوأفنانا،أغصاناحملواولهذا

الهيكل.تنظيففي

قبلمن،سةكل،الأيامهذهعلىالحفاظوجوبوقرروا،عامباتفاقورسموا

كله.اليهودشعب

أبيفانس.المدعوأنطيخوسنهايهكانتوهكذا
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02

الرجلذلكابنكانالذي،يوباطورأنطيخوسأعمالتبيانالاننتولىوسوف-

ماباختصارونذكر،الشريرالرجلذلكابنمنكانماباختصارونذكر،الشرير

.الحروبرزايامنكان

حاكماوعية،ليسياسإسمهرجلإلىمملكتهأمورفوضالعرشاعتلىوبعدما-

وفينيقية.المجوفةسوريةعلىأعلى

الذيالظلممنبدلأاليهورإنصافاثرفقدمكرونالمدعولبطليموسبالنسبةأما-

معهم.السلمعلىللحفاظوسعى،بحقهماقترف

لأنه،كلمةبكلخائنأوسقييوباطور،أمامالملكأصدقاءقبلمناتهمولذللث-

وعندما،أبيفانسبأنطيخوسوالتحق،إليهبهافيلوماتورعهدالتيقبرصترك

.ومات،نفسهسمإنهحتى،شجاعتهخذلته،مشرفغيروضعفىنفسهرأى

معباستحرارالحربوأنشبالعساكرفاستأجر،وتملكهاالبلادجورجياسفولي-

.اليهود

،اليهودبإشغال،موائمةحصوناامتلكواالذي،الأدوميينقياممعهذاوتوأفق-

.الحربلإنشابتحركواثمومن،القدسمنالممينواستقال

ثمومن،معينهميكونأنالربمنوالتمسواالمكابيمعكانواالذينابتهلوهنا-

الأدوميين.حصونضدبعن!فاندفعوا

فوققاتلوهمالذينكلوحصروا،الحصونعلىواستولوا،بقوةوهاجموهم-

ألفأ.عشرينمنأقلعددهميكنولم،أيديهمفيسقطواالذينكلوقتلواالأسوأر،

جميعلديهموكان،منيعينحصنينإلىلافمتسعةعنيقللاماهؤلاءمنوفر-

الحصار.أمامللصمودالموائمةالأشياء

منمعهكانممنمعهموخلف،وزكاويوسفسمعانلحصارهماالمكابيوترك-

أكثربحاجةكانتالتينحوالأماكنهووغادر،لحصارهمكفايةفيهماأصحابه

.مساعدةإلى

كانواالذينبعضمنبالمالفارتثوا،سصعانمعكانواالذينالجشعواستغوى-

.وينجونيغادرونوتركوهم،درهمألفسبعينمنهمواخذوا،القلعتينفي
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وجمعهم،الشعبحكاماستدعى،حصلمابشأنالمكابيإلىالخبروصلفلما-21

للقتالعدائهمأسرإحوأطلقوأ،بالمالإخوانهمباعوابأنهم(الرجالهؤلاءواتهم

ضدهم.

القلعتين.علىفوراواستولىخونةوجدوهمقدكانواالذينقتلثم-22

بقتلقام،حليهااستولىاليالأشياءكلفيبسلاحهالباهرالنجاححققوبعدما-23

القلعتين.تلكفيألفاعشرينعلىيزيدما

منكبي!راجيشاالآنحشدقد،قبلمناليهودهزمهالذيتيموثيوصوكان-24

قهراليهودبقصدهؤلاءوزحفاسيامنالخيولمنكبيرعدرمعالأجنبيةالقوات

.السلاحبقوة

،الربإلىالدعاءإلىأنفسهمالمكابيمعكانواالذينصرف،اقتربوعدما-25

.بالمسوحأوساطهموحزموا،رؤوسهمعلىالترابوحثوا

عدوايكونوأن،بهمرؤوفأيكلونأنإليهوابتهلوا،المذبحقدمعندوخروا-26

الشريعة.أعلنتحسبصالخصومهموخصمالأعدائهم

رنواوعندما،المدينةعنابتعدواحتىوتقدموا،أسلحتهمحملواالصلاةوبعد-27

ساكنين.وقفواأعدائهممن

إليهومل!تجئبالربواثقالأولالفرلق:الفريقانالتحمالثممسنوربزوغوعند-28

ومتخذالغضبعلىمتوكلالثانيوالفريق،والنجاحالنصرلنيلمتوكلوعليه

.القتالفيقائدامنه

الرائعينالرجألمنخمسةالسماءمنللاعداءظهرالمعركةوطيسحميولما-92

.اليهودقيادةمنهماثنانتولىوقد،ذهبمنلجملها،خيولهمعلى

وحفظاه،سلاحهمابوساطةجانبكلمنواكتنفاه،بينهمافيماالمكابيووضعأ-03

.وقتلواوتخبطواأبصارهمعميتحتى:العداءضدوبالبرقبالنشابورما،سالما

ستمائة.الفرسانومن،وخمسمائةألفاعشرونالرجالةمنهناكوقتل-31

حيث،جازراسمهجدامنيعحصنإلىهربفقدنفسهلتيموثيوسبالنسبةأما-32

السحنة.هوكيراوسكان

.أيأمأربعهلمدةبشجاعةالقلعةعلىالحصاربإلقاءالمكابيمعكانواالذينوقام-33

-958-http://kotob.has.it



تمادوابثكلوجدفوأ،المكانبمناعةثقتهمالقلعةراخلفيكانواالذينووضع-34

فاحشة.بكلماتوتفوهوا،فيه

وهم،المكابيمعكانواممنشاباعشرونباكراالخامسالومفيهجمهذاومع-35

قحلواحاسمةوبشجاعة،برجولةالسوروتسلقوا،التجديفبسببغيظايتقدون

سبيلهم.اعترضمنجميع

كانواالذينمعمنشغلينهؤلاءكانوبيهنمابعدهمفتسلقوامثلهماخرونوفعل-36

،أحياءوهميجدفونكانواالذينبالنيرانوأضرموا،الأبراجأحرقوا،الداخلفي

علىواستولوا،الجيشبقيةأدخلوأوبذلك،لأبوابالمحغخرونالآوتولى

المدينة.

معكيراوسأخاهذبحواوكذللث،حفرةفيمختبئاوكانتيموثيوصوقتلوأ-37

نس.أبولوفا

هذهصنعالذيفهو،وشكروهبالمزاميرالمولىحمدوا،هذاحدثوبعدما-ة3

النصر.ومنحهملإسرائيلالعظيمةالأشياء

عشرالحاديالإصحاج

.القدسعلىبالاستيلاءيفكرليسياس-3

الفرار.علىارغاهه-8

.أليهودالىليسياسرسأئل-16

.ليسياسإلىالملكرسائل-22

.الهودلالى-27

.اليهودالىالرومانورسائل-34

)أوعمهوابنالملكعلىالوصيكانالذيليسياسقصيرأمدبعدكثيراوانزعج-ا

وقعت.التيالأحداثبسببوتألم،المملكةشؤونإدإرةأيضاتولىوالذي(خاله

أنهظانا،اليهودضدزحف،الفرسانجميعمنألفاثمانينحواليحشدوعندما-2

اليهود.غيرمنللشعوبمسكناالمدينةجعلمنستمكن

العلياالكهانةيعرضوان،الكفاربيعسائرمثل،الهيكلمنالمرابحيحصلوإن-3

سنة.كلللبيع
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الرجالة،منلافالآعشراتعلىبرعوتهاتكلبل،الربلقدرةتقديرايقمولم-4

الثمانين.فيلتهوعلى،الفرسانمنألوفهوعلى

لكن،حصينةبلدةكانتالتيصوربيتمنواقترب،اليهوديةإلىهكذاووصل-3

.لدةالحصارعليهاوألقى،غلواتالخمسحواليالقدسعنتبعد

الشعبمعقاموا،الحصونحصاريتولىبأنهالمكابيمعكانواالذينسمعوعندما-6

إسرائيل.لإنقاذجدأملاكأيرسلانالربمنوالتمسوا،وبكوا،بالنحيبكله

المخاطرةيودونالذينالآخرينوحث،سلاحهتناولمنأولنفسهالمكابيوكان-7

بإرادةمعاتقدمواوهكذا:إخوانهملمساعدةللذهابمعهيكونو!أنعلىبأنفسهم

ورغبة.

عيه،فرسظهرعلىواحدهناكأمامهمظهرالقدسفييرالونماكانواوعندما-8

الذهبي.بسلاحهيلوحوهوأبيضلاس

فقطللقتالجاهزينيكونو!لمأنهمحدإلىوتحمسوا،الرحيمالربحصدواثم-فى

حديد.منالأسواريخترقواوأن،الوحوشأضرىضدبل.الرجالضد

الربلأن:السماءمنالعونتلقواوقد،باسلحتهمنحوالأمامزحفواوهكذا-15

نحوهم.رحيماكان

وألفا،الرجالةمنألفاعشرأحدفقتلوا(الأسودمثلأعدائهمعلىوحملوا-11

.الفرارعلىالباقينوأرغموا،الخيالةمنوستمائة

وبذلك(بالعارمجللانفسهليسياسوهرب،عراةوهربوا،منهمكثيروجرح-12

نجا.

نأورأى،بهلحقتالتيبالخسارةنفسهقرارةفيفكر،فطنارجلاكانأنهوبما-13

ورأسلهم.إليهمفبعث،يساعدهمالقديرالربلأن،قهرهميمكنلاالعبرانيين

لابدبأنه،الملكيقنعبأنووعد،المعقولةالشروطجميععلىبالموافقةوأقنعهم-14

لهم.صديقايكونأن

،العامالصالحعلىحرلصأكانلأنه،بهليسياسرغبماكلعلىالمكابيوأفقثم-15

.وأمفاه،عليهالملكوافق،باليهوديختصف!يما،ليهسياسإلىالمكابيبهكتبماوكل

ليسياس،)يرسل:فهاجاءل!يس!ياسمناليهودإلىكتبترسائلهناكوتوفرت-16

.الت!حياتاليهودشعبإلى
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قضاءوطلب!ا،المكتوبالالتماسسلماني،قبلكممنالمرسلان،وأبسالوميوحنا-17

فيه.جاءما

وقد،لهأوضحتحسبما،المستجابةالقضاياجميعالملكإلىرفعتعليهوبناء-18

.بالإمكانهوماكلعلىوافق

وقتهافإنني،للدولةالإخلاصعلىأنفسكموحافظتم(هذابعدبقيتمماوإذا-91

لمنفعتكم.سبباأكونلانسأسعى

منجاءالذيوللاخر،عندكممنجأءاللذينخاصبشكلأوامروأعطيت-02

بكم.للاتصالعندي

والعضرينالرابعاليوموفي،وأربعينوثمانمائةالسنةفي.بخيروكنتمووداعا-21

.(،ديوسكورنثيوسشهرمن

ليسياسأخيهإلىأنطيخوسالملك"يرسل:الناليةالكلماتالمللثرسالةوحوت-22

:التحيات

مملكتنافيالذينيعيشلأنمنصرفةإرادتنا،الأربابإلىوالداناانتقلأنمنذ-23

بشؤونه.عتناءالانحوواحدكلينصرفوأن،بهدوء

عاداتإلىبالتحول،والدنابهأمرماعلىيوافقو!لماليهودأنأيضاعرفناوقد-24

السببولهذا:بالحياةبعاداتهممتمسكونبالحريوأنهم،اليهودغيرمنالشعوب

شرائعهم.وفقبالعيشلهمنسمحبأنمناطلبوأ

إليهمنعيدأنقررناوقد،براحةالشعبهذايعيشأنهوتفكيرنافيوالذي-.25

وأجدادهم.آبائهملعاداتوفقايعيشوانوأ،هيكلهم

أنهمذلك،السلامومنحتهمإليهمبعثتماإذ!خيراستفعلإنك؟عليهوبناء-26

،باطمئنانالعيشيمكنهم،نحوهمنفوس!نافيعمامتأكدينيكونونعندما

شؤونهم.نحوبالسروريشعرونوهمروماوالمضي

أنطيخوسالملك"يرسل:التاليالنحوعلىاليهودشعبإلىالملكرسالةوجاءت

:اليهودوبقيةالمستشارينإلىتحياته

.جيدةبصحةأيضأونحن،بهنرغبمافهذا،بخيركتمإذا-28

أعصالكم.نحوتنصرفواوأن،الديارإلىبالعودةترغبونأنكممينالوسأطلعنا-92
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31

32

33

34

35

36

37

38

اليومحتىالضمانمعالامانلهم،يغادرونسوفالذينإن،عليهوبناء-

كسنتكس.شهرمنالثلاثين

كانح!ما،وشرإئعهمالأطعمةمنالخاصةأنوأعهمإليهوديستخدمولسوف-

التيالأشياءبشأنالأحوالمنحالبأييسألسوفمنهمأحدمنوما،قبلمن

بالخطأ.صنعت

يطمنكم.حتى،مينالوسأيضاارسلتوقد-

شهرمنعشرالخامسوأليوموإلاربعينالثامنةالسنةفي.لكموسلاماوراعا-

.كسنتكس"

مميوسكونتسيرسل":الكلماتهذهتحويإليهمرسالةأيضأالرومانوأرسل-

.اليهودشعبإلىالتحياتسفيرالرومان،منليوسوتيتوس

به.تماماراضياننحن،الملك(خال)أوعمابنليسياسإياهمنحكمما-

أشرتمبعدماوذلك،الملكإلىلرفعهامناسبةارتآهاالتيبالأشياءيتعلقوفيما-

الانذاهبانلأننا:لكمموائمهومالنايوضحأنيمكنه،واحدمعبهاابعتنوا،بها

أنطاكية.إلى

بخواطركم.يدورالذيمعرفةيمكنناحتىتودونمنلناوابع!ثوابادرواولهذا-

.كتكس"شهرمنعشرالخامسفي،والأربعينوالامنةالمائةالسنةفي.وداعا-

عشرالثانيالإصحاح

يهوديأ.كانالملكوكيل-أ

.يهوديمائتييافاأهلأغرق-3

لهم.يهوذاأنتقم-6

.العربمع!لحأعقد-11

كسفبس.علىبسنوليهو-16

.تيموثيوسجيوش22-هزيمة

إلىاليهوروانصرف،الملكعندإلىليشاسذهب،المواثيقهذهأبرمتعندما

فلاحتهم.أعحال
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لأا

11

وأيضا،جنايوسبنوأبولنيوس،تيصوثيوس:منهم،المناطقمنعددحكاملكن

ليسمحو!كانواما،قبرصحاكمنيكانورجانبهموإلى،وديموفون،ايرويموس

طمأنينة.فييكونواوأنبسلامبالعيشلهم

عاشواالذيناليهودمنالتمسوافقد:الكافرهالأعمالطمنكثيرايافاأهلواقترف

وكأنهم،لهمأعدوهاقدكانو!قواربفيوأولادهموأزواجهمهمالذهاببينهم

بهم.أذىإيقاعيريدوالم

كانواأنهمذلك،المدينةأهلمنعاماتفاقعنصدرلأنهبذلكاليهودوقبل

نحومضوابعدمالأنهم،بشيءيشكونيكونواولم،بسلامبالعيشراغبين

مائتين.عنيقللامامنهمأغرقواالعميقةالأماكن

كانواأمرالذين،بلدهلأبناءوقعالذيالهمجيالعملبهذايهوذاسعوعندما

.بالاستعدارمعه

الميناءوأحرق،لإخوانهالقتلةأولئكضدوزحف،العدلالحكمالربإلىودعا

.هناكإلىهربواالذينوقتل،المراكبفيالنيهرانوألقى،إليلفي

فيكانواالذينجم!يعلاجتثاثالعودةنيةعلىوهورجع،المدينةأخلقتوعندما

.سكانمنيافا

بينهم،يسكنونالذينباليهوريعحلوابأنيفكرونيميناأهاليأنسمععندمالكنه

نفسه.الشيء

،الأسطولوفيالميناءفيالناروألقى،أيضاالليلأثناءفييميناسكانقصد

بعدعلىأي،القدسفيشوهدقدالنارضوءإنحتى(عظيمةالناراوكانت

.غلوةوأربعينمائتين

إنقضتيموثيوسنحوزاحفونوهمغلواتتسعمسافةالانقطعوأوعندما-

البداةمنالفرسانمنوخمسمائةالرجالةمنآلافخمسةعنيقللاماعليهم

.العرب

بعونالنصرنالوايهوذ!أصحابلكن،جداقاسيةمعركةدارتعليهوبخاء-

مواشيبإعطائهووعدوا،المصالحةيهوذامنالعربالبداةالتمسوهكذا،الرب

ترضيه.أخرىوأشياء
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13

41

15

16

17

18

91

02

21

22

منكثيرفينافعينسيكونونأنهمالحقيقةفيرأى،الأمريهوذاقدروعندما-

خيمهم.إلىوعادوا،تصافحواعليهوبناء:صألحهملهذا(الأشياء

محميةكانتالتي،الحصيمةالمدنإحدىإلىجسرال!يقيمأيضاذهبثم-

كسفجس.اسمهاوكان،البلدانمختلفمنبقومومسكونة،بالأسوار

(المؤنوبتوفر،الأسواربخاعةكثيراثقتهمواضعينداخلهافيكانواالذينوكأن-

ويتفوهون،يجدفونوطفقوا،يهوذامعكانواالذيننحوبرعونةتصرفوالذللث

بها.التفوهينبغيكانمابكلمات

للعالمين،العظيمالربإلىبالدعاءمعهكانواالذينمعيهوذاتوجهعليهوبناء-

حملواثمومن،حربالاتأوكباشدونيوشعأيامفيأريحاأسقطالذين

الأسوار.علىبشدة

بحيرةإنخىوصفهايمكنلابمذبحةوقاموا،الرببإرادةالمديةعلىواستولوا-

.بالدماءوفاضت،امتلأتغلوتينعرضهاكانمجاوره

إلىوصلواخىغلوةوخمسينسبعمائةوسارواهناكمنإنصرفوائم-

الطوبينن.باسميعرفونالذيناليهودإلى،الكرك

قبلهناكمنانصرفقدكانلأنه،الأماكنتلكفيتيحوثيوسيجدواولمهذا-

.الحصونأحدفىجداقويةحاميةتركوقد،شئايفعلأن

وقتلازحفاأنإلا،المكابيقادةمنوكاناوسوسيفاتير،دوسيثيوسمنكانفما-

رجل.لافآعشرةعلىيريدونوكانو!،القلعةفيتيموثيوستركهمالذين

المعادية(أالمجموعاتأماموصثقها،مجموعاتإلىوقسمهجعثهالمكابىوعأ-

الرجالة،منألفأوعشرينمائةحواليمعهكانالذي،تيموئيوسضدوزحف

.الفرسانمنوخمسمائةوألفين

لقاللأواطفالوالأالنساءأرسل،يهوذابمقدملآناتيموثيوسعرفوعندمأ-

منوليس،حثث!ارهاالصعبمنكانالمدينةلأن:قرنيماسحهاقلعةإلىالأخرى

الأماكن.جص!عمنبهاأحاطتالتيالمضائقبسبب،عليههاالتغلبالسهل

الخوفداخلهم!الأعداءورإها،يهوذاقواتمنمجموعةأولظهرتولما-

أحدهموهاماالفرارإلىوبارروا،شيءكليرىالذيظهورخلالمنوالرعب
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وانجرحوا،بعضهماذواماغالباولهذا،المعاكسبالاتجاهوالآخرالاتجاههذافي

سيوفهم.بحد

شرارالأالتعساءهؤلاءمنقتلوقد،مطاردتهمثناءأجداحرلصايهوذاوكان-23

رجل.ألفثلاثينحوالي

وقداوسوسيفاتيردوسيثيوسأيديفينفسهتيموثيوسسقطهذاعنفضلا-24

منكثيرالديهلأن،بحياتهينجوحتىسراحهليطلقاالطرقبمختلفمنهماالضمس

.وزنلهميقاملنأعدمماإذافهؤلاء،من!همالبعضوإخوان،اليهودآبائهم

دونمنبعضهمإليهماسيردبأنهالكلماتمنبكثير،لهماأكدعندماعليهوبناء-5+

إخوإنهم.إنفاذسبيلفي(سراحهأطلقا،اتفاقبموجب،أذى

خمسةقتلوهاك،أترجيتسوهيكلقرنيمنحومتقدماالمكابيزحفثم-26

شخص.ألفوعشرين

مدينهوكانت،عفرونضدساق،ودمرهم،الفرارعلىهؤلاءأرغموبعدما-27

تولىوحيث،الشعوبمختلفمنكبيرحشدمعليسياسسكنفيها،ميعة

كبيرعتادأيضافيهاوكان:بقدرةعنهموداقعوا،الأسوارحمايةأقولاءشباب

.والمقذوفاتالالاتمنوكثير

فاستولوا،أعدائهقوةفدمربقدرتهقام،القديرالربوأصحابهيهوذادعاوعندما-28

الداخل.فيكانممنألفاوعشرينخمسةالأعداءمنوقتلوا،المدينةعلى

.القدسمنغلوةستمائةمسافةعلىوقعتالتي،بيسانإلىهناكمنوساروا-2فى

بمحبة،عاملوهمقدبيسانأهاليبأنهناكسكنواالذيناليهودشهدعندمالكن-03

شدتهم.وقتفيبلطفنحوهموتصرفو!

القدسإلىمضواوهكذا:معهمأصدقاءيبقواأنفيورغبوا،لهمالشكرقدموا-31

الأسابيع.عيدحلوللاقتراب

أرضحاكمجورجياسضدمتقدمينزحفوأ،الحصادعيدمنالفراغوبعد-32

.أدوم

الخيالة.منوأربعمائة،الرجالةمنآلافثلاثةمعإليهمبرزالذي-33

.اليهودمنصغيرعددقتلجرى،معهمالق!تالفيأنه،حدثوالذي-34
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أتباعمنوأحداوكان،دوسيثيوسإسصهرجلهناككانونةللآاتلكوفي-35

إليهوجذبهبثوبهوأمسك،جورجياسعلىفهجم،قولارجلاكانكمابكينور،

فارسعليهحمل،حيااللعينالرجلذلكأسروشكعلىكانوعندما،بالقوة

مريشة.إلىجورجياسهربوبذلك،فحفه،كتفهعلىوضربه،تراقيةمن

دعا،طوللةلمدةقتالهمبعدمرهقينجورجياسمعكانواالذينباتوعندما-36

.القتالوقائدمعينهمأنهويظهرهانفسهيررأنفي،الربإلىيهوذ!

وانقضبغتةواندفع،مرتفعبصوتمزأميراغنىثم،بلغتهبذلكشرعقدوكان-37

الفرار.علىوأرغمهم،جورجياسرجالعلى

السابعاليومجاءوعندما،عدلاممدينةنحوبهوزحف،جيشهيهوذاجمعثم-38

نفسه.المكانفيالسبتوقضوا،العادةجرتحسبما(أنفسهمطهروا

حملواحيث،العارةعليهجرتبماللقيام،وصحبهيهوذاالتالياليومفيوجاء-93

ابائهم.قبورفيأقربائهممعليدفنوهموأخذوهم،قتلواالذينأجساد

مما،يمينالأصناممكرسةأشياءالقتلىمنواحدكلمعاطفتحتووجدوا-04

قتلهم.فيالسببكانهذابأنإنسانكلاقتنعوهنا،اليهودعلىالشريعةتحرمه

كانتالتيالأشياءكشفالذي،العدلالحكم،الربواحدكلحمدعليهوبناء-41

مخفية.

مندازالته،اقترفالذيالذنبمحوالربمنوالتمسوا،بالدعاءأنفسهموشغلوا-42

بأنفسهميناوابأنالشعب،النبيلالرجلذلك،يهوذاحثهذاجانبوإلى،الذإكرة

.قتلواالذبنذنوببسببحدئتالتيالأشياءبأع!يهمرأو!أنهمحيث،الذنوبعن

إلىأرسلهموقد،الفضةمندرهمألفيمبلغكلهاالجماعةمنوقتهاوجمع-43

علىفيهبرهن،وأميناجيدأعملأهذاوكان،الذنوبعنقربانلتقديم،القدس

الموتى.بقيامةتمامايعتقدكانأنه

الموتىأجلمنصلاتهلكانت،ثانيةمرة،قتلواالذينبقيامةيأملكانأنهولولا-!!

عابثا.وعصلاباطلة

تفكيرأنهرأى،عظيمثوابلهمادخرقد،بتقوىماتواالذينأنلاعتقارهوأيضا-45

الذنب.منيتحررونعلهم،الموتىعنكفارةتقديم،وممدمقدس
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عشرالثالثالإصحاح

اليهودية.يغزويولاطور-أ

اللبل.أثناءالكميرلنيقتليهوذا-15

يولاطور.هدفإحباط-18

.يهوذامعصلحأحقد-23

معقادمأكان،يوباطورأنطيخوسأنيهوذابلغ،وأربعينوتسعالمائةالسنةفي-

اليهودية.إلىعظيمةقوة

الرجالةمنإكريقيةقوةومعهما،لأعمالهوالمدبرعليهالوصي،ليسعاسومعه-

واتين،الفرسانمنوثلاثمائةآلافوخمسة،آلافوعشرهمائةمقدارها

بالكلاليب.مسلحةعربةوثلاثصائة،الفيلةمنوع!ثرلن

منليس!،وسجلةبكلأنطيخوسلحرضواخذ،أيضامينالوسبهماوالتحق-

حاكما.بجعلهتفكرهبسبببل،البلادعلىالحفاظأجل

ليياسوكان،التعسالشريرهذاضدأنطيخوسعواطفأثارالملوكملكلكن-

أمرالملكولذلك،المصائبجميعفيالسببكانالرجلهذابأنأخبرالملكقد

.المكانذلكفيالعاداتوف!ليقتلبيرياإلىبإحضاره

الةوفيه،بالرمادمملوءأذراعأخصسونإرتفاعهبرجالمكانذلكفيهناكوكان-

.الجهاتجميعمنالرمادفيفيهابمنترمي

جيمهناكيقوم،عظيمةجريمةأيةاقترفأو،الحرماتبخرقأدينمنوكل-

.الموتإلىبدفعهالاس

فيهيدفنبمكانيحظىأندون،مةالشريرالرجلذلكلاقىأنحدثولقد-

تماما.عادلالاقاهالذيوكان،الأرضعلى

تلقى،مقدسانورمادهنارهالذي،المذبححولالذنوبمنكثيرااقترفولانه-

.الرمادفيميته

بهمأوقعمماأكثر،شرورأباليهودليوقع،ذهنهفيوعشوبتوحشالآنالملكوجاء-

أبيه.أيامفي
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ألانليقوم،ونهارأليلاالربإلىبالابتهالالشعبأمر،هذ!يهوذاأدركوعندما-15

ومن،بلادهمومن،شريعتهممنإخراجهمعلىالآنأشرفواإذ،بمساعدتهم

.المقدسالهيهل

مللأ!خاضعايصبحأنفي،الفرجمنقليلالاقىبعدما،الشعبيدعهلاوأن-11

.الكافرة

،وبالصوم،بالب!كاءالرحيمالربإلىوابتهلوا،جميعاهذافعلواوبعدما-12

بوجوبوأمرهم،بح!هميهوذاقام،أيامثلاثةلمدةالأرضعلىوبالتمدد

.لاستعدادا

بعونبالقتالالأمرقضاءومحاولةالتقدموقرروا،الشيوخمعيهوذاوخلا-13

المدينة.علىوالاستيلاء،اليهوديةإلىالملكجيمشدخولقبلوذلك،الرب

برجولةالقتالعلىجنودهحث،الكودأخألقإلىشيءكلفوضبعدماوهكذا-14

والبلاد،المدينةسبيلوفي،الهيكلأجلومن،الشرلعةأجلمن(الموتحتى

مودين.عندعسكرثمومن،العاموالصالح

قام،(،الربعندمن"النصروهيالسركلمةحولهمنالذينأعطىوبعدما-15

الملكاخيمةليلأوقصد،الشبابمننخبةمع،شجاعةأصحابهأكثرومعه

كانوامنوكل،الرئيسوالفيل،رجلآلافأربعةمننحواالمعسكرفيفقتل

.ظهرهعلى

كبير.بنجاحعائدينغادروه،والتخبطبالرعبالمعسكرملأواوبعدما-ال!

ساعدته.قدالربحمايةأنبس!ب،الصبحأنبلاجمعهذاإنجأزوتم-17

علىالاستيلاءسبيلفييعحلشرع،اليهودشجاعةالانالملكذاقوعندما-18

بالشاسة.المعاقل

الفرار،علىأرغملكنه،لليهودقوياحصناكانالذي،صوربيتنحووزحف-91

رجاله.وفقد،وأخفق

ضرورية.كانتالتيالأشياءبجميع!هكانواالذينأمدقدكانيهوذالأن-02

،إلاعدأءإلىالأسراربكشف،اليهودجيشفيكانالذي،رودوكسوقام-21

السجن.فيوضعوه،اعتقلوهوعندما،عنهالبهحثجرىلذلك
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،فعاهدوهوعاهدهم،صوربيتفيكانواالذينمعوتفاوضثانيةالملكوعاد-22

.فهزميهوذامعوتحارب،وانصرف

عليه،تمررقدأنطاكيةفيالأمورليديرتركهقدكانالذي،فيليبأنوسمع-23

وأخضع،معهموتفاوضباليهورفاتصل،واضطرب،فعلهيمكنهماحولفاحتار

أضحيةوقدم،معهمواتفق،الت!ساويحقوقجميعإعطائهمعلىوأقسم،نفسه

بلطف.المكانمعوتعامل،الهيكلوشرف

عكامنالممتدةالمنطقةعلىالأولالحاكموجعله،جيدبشكلالمكابيوتقبل-24

الجرإنيين.تخومحتى

خرقت،لأنها،المواثيقأجلمنغاضباهناكالشعبوكان:عكاإلىوقدم-25

فارغة.مواثيقهمسيجعلذلكولأن

عنالدفاعفيقولهأمكنهماكلوقال،مقرالقاضيإلىليسياسومضى-26

أنطاكية،إلىوعاد،الهدوءإلىأميلوجعلهم،وسكنهمالناسواقغ،القضية

ومغادرته.الملكمقدمحكايةانقضتوهكذا

عنتمرالرابعالإصحاج

.يهوذايتهمالكيموس-6

.يهوذامعصلحأيعقدنيكانور-18

رازش!.لأسريسعىهو-93

نفسه.وقتليديهمننجاالذي46-

قد،سلوقسبنديميتريوسأنيهوذأإلىالخبروصل،سنواتثلاثمضيوبعد-ا

.وأسطولكبيرةقوةمعطرابلسمياءإلىوصل

عليه.الوصيوليسياس،أنطيخوسوقتل،البلادعلىاستولىقدوكان-2

أيامفيطوإعيةعننفسهولوث،أعلىكاهناكانالذي،ألكيموسهناكوكان-3

لاأنهكما،ذاتهإنقاذيستطيعلاأنهنفسهالانرأىوقد،اليهودغيرمعاختلاطهم

.المقدسالمذبحإلىللوصولأمامهفرصة
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منتاجاوأهداه،وخمسينلىاحدىمائةالسنةفيديمتريوسالملكعلىفوفد-4

فينالوبذلك:الهيكلفيمهيببشكلتستخدمكالتوأغصانأوسعفاذهب

سلامه.اليومهذ!

عندما،المجنونةمغامرتهليوسعفرصةعلىالانحصللقدحالكلوعلى-5

فيهووعصا،اليهودموقفعنسألهحيت،ديمتريوسمعللتشاوراستدعي

يلي:ماحسبفاجابهنياتهم

علىنشأو!وهؤلاء،المكابييهوذاهووقائدهم،الحسيدييناليهودمنهؤلاءإن-ل!

.بسلامالمملكةيدعوالنولذللث،الفتنةإلىميالونوهم،الحرب

هنا:إلىالانفقدمت،العلياالكهانةبذلكوأعني،ابائيميرأثمنسلبت،ولهذا-7

أبأءممعةأريدأننيمع،بالملكيتعلقماكلبخدمةللقيامشيءكلوقبلأولا-8

تعاملسوءخلالمن،الشديدالبلاءمنأوضاعفيكلهشعبنالأن:بلدي

وحماقتهم.معهأعلاهالمذكورين

،البلادعلىحريصأكن،كلهاالاشياءبهذاالملكأيهاعلمتوقدأما،عليهوبناء-9

منللجميعأبديفلماوفقاوذلك،جانبكلمنعليهالمضغوط،شعبناوعلى

.وإحسانرفق

.بهدوءتعيشأنللدولةبالإمكانيكونلن،حيايهوذامادامأنهذلك-15

ضدصدرهيوغرونالملكأصدقاءمنالاخرونشرعحتىبهذأتفوهإنوما-11

.ديمترلوسغضبازدادوبذللت،يهوذا

علىحاكمأوعينه،الميةعنمسؤولاكانالذي،نيكانورالفورعلىفاستدعى-12

وأرسله..اليهودية

كاهناألكيموسيعينوان،حولهمنكانواالذينويفرق،يهوذايقتلبأنوأمره-13

الكب!ير.الهيكلفيأعلى

نيكانورإلى،يهوذامنخوفاالهوديةمنهربوافدكانواالذينالكفارقدمثم-14

لهم.منافعهيومصائبهماليهودأذىأنمع!تقدين،أفواجشكلعلى

ألقوا(ضدهمثارواقدالكفاروبأدن،نيكانوربقدومالاناليهودعلموعندما-15

دومايعينوالذي،دومالي!بقىسعبهأقامالذىإلىوابتهلوارؤوسهمعلىالتراب

.وجودهعنيعبربما،حصته
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بلدةعندبهمالتقواحتىهناكمنمتقدمينفزحفواأوامرالقائدعلىبناءوقاموا-

.دساو

من،الشيءبعضاصنطربأنهغير،نيكانورمعيهوذاأخوسمعانالآنواشتبك-

أعدائه.إلىقدمتمفاجئةنجدةخلال

الشجاعةوعن،يهوذامعكانواالذينبسالةعنني!كانورسصععندماهذاومع-

طريقعنالقضيةفيالبتعلىيتجرألم،بلادهمأجلمنالق!تالفيأبدوهاالتن

السيف.

بمصالحة.للقيام،ومتيتا،وتاودوتس،بوسبدونيوسبعثعليهوبناء-

كانالذيالجمهورعلىالأمرالقائدوعرض(مطولابالأمرتباخواوبعدما-

المواتق.قولعلىوافقوا،وأحدموقفأصحابالجميعأنوبدا،هناك

كرإصيوضعوا،الومجاءوعندما:انفرادعلىجميعابهيلتقونيوماوعينوأ-

الطرفين.كلاعلى

العدوقياممنخشيكة،موائمةأماكنفيجاهزلن،مسلحينرجالايهوذاووضع-

للصصالحة.مؤتمراأقامواوهكذا،مفاجئخيانيبعمل

تدفقواالذينسرحبل،أذىأييحدثولم،القدسفيالآننيكانوروأقام-

عليه.أفواجا

منالرجلأحبلأنه:ناظرلهعنيهوذابعدفيطواعيةعنيرغبيعدولم-

قلبه.

هدوءفيفلبث،تزوجوهكذا:أولادعلىيحصلوأن،يروجأدطمنهوالتمس-

بحياته.وتمتع

إلىمضى،أبرمتالتيالموأثيقوقدر،بينهماالقاثمالحبإلىألكيموسنظرولما-

رسمولهذا،الدولةنحوطيبةنوايايمتلكلانيكانوربأنلهوقال،ديمتريوس

للمللث.خليفةليكون،لمملكهالخائن،يهوذا

لهمبينانيكانورإلىفكتب،شروراأكثرالناسوجههاالتيبالتهمالملكواستثير-

سرعةبكلسجينأالمكابيإرسالبوجوبلهوممرا،المواثيقعنالكببررضاهعدم

أنطاكية.إلى
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واحتار،نفسهقرارةفياضطرب،نيكانورمسامعإلىهذأوصلوعدما-28

لمالرجلأنطالما،عليهاالاتفاقجرىالتيالعهودينقضأنعليهوصعب

ذنبا.يقترف

هذاينفذحتىانتظرالوقت،الملكضدللعملسبيلمنأمامهيكنلمأنهبمالكن-2فى

بالسياسة.لأمرا

غيربقسوةيعاملهواخذ،نحوهتغمرقدنيكانورأنذاتهالوقتفيالمكابيورأى-03

منكبيراعدرأفجمع،خيرعنتصدرلمالخشونةهذهأنف!تصور،عليهاعتادما

نيكلانور.عنوابتعد،هحولالرجال

الكبيرالهيكلإلىجاء،ودهائهبحزمهعليهامتنعيهوذاأننيكانوررفلةولدى-31

يسلموهأن،المعتادةالأضاحييقدمونكانواالذينالكهنةوأمر،والمقدس

الرجل.

يطلبه.الذيالرجلبمكانإعلامهيستطجعونلاإنهملهأقسصواوعندما-32

،أسير!يهوذاتسلمونيلمإذا:التاليبالقسموتفوه،نحوالهيكلاليمنىيدهمد-33

متم!يزاهيكلأوأبني،الهيكلأهدموسوف،الأرضمعهذاالربهي!كلسأسوي

.لباخوس

إلىوابتهلوا،السماءنحوأيديهمالكهن!ةفرفع،غادرالكلماتبهذهتفوهوبعدما-34

يلي:ماورددوا،شعبهمعندوماهوالمحاميالذي

هيكليكونأنأرضاكقد،شيءإلىيحتاجلاالذي،شيءكلربيا،أنت-35

بيننا،فيماإقامتك

دوما،طاهراوأبقهالبيتهذاقداسةكلددوسيا،الربأيهاالاناحفظولهذا-ل!3

.منحرففمكلوأسكت،مؤخراطهرالذيفهو

منواحد!وكانرإزيساسمهرجلإلى،نيكانورعندالانالتهمةووجهت-37

وللطافته،جداطيبةسمعةوصاحب،بلادهلأهلمحباكانكحا،القدسشيوخ

.اليهودبأبيرعي

باليهوديةاتهمقد،اليهودغيرمعالتمازجرفضواعندما،الأيامماضيفيوكان-38

اليهودية.الديانةسبيلفيصلابةبكلووقف،وحياتهجسمهبشجاعةوبذل
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مافأرسل،اليهودضديحملهااليالكراهةمنعندهمايبديأننيكانوروأراد-

لاعتقاله.العساكرمنرجلخمسمائةعلىيزلد

.لليهودعظيماأذىسيسببباعتقالهأنهاعتقدأنهذلك-

ألاببعفخرقواقدوأنهم،الرجعلىالاستيلاءوشكعلىالحشدرأيفلصا-

منللاعمالصرضأوصار،لإحراقهالناربإحضاروأمروا،ودخلواالخارجي

يسفه.فووسقط،جانبكل

بماويثتم،الأشرأرآيديفييقعانعلىذلكوآثر،برجولةيموتأنوأختار-

الكريم.أصلهمعيعارض

بكلفركض،الأبوابخلالمنالعساكرواندفعت،المقتلأخطألعجلتهلكه-

منهم.الأكثفالمنطقةفوقبرجولةنفسهورمى،السورإلىوصعدبسالة

.فارغمكانوسطفسقط،فسحةإخلاءوتم،بسرعةتراجعواوقد-

دمهأنومع،وإقفأنهض،غضبااشتعلولأنه،رمقبهيزالماكان،هذاومع-

الحضد،وسطركضكلههذامع،بليغةكانتوجراحه،ماءينابيعمثلتدفق

عالية.صخرةفوقووقف

ورمى،يديهبكلتاوأمسكهم،جوفهمنأحشاءهاخرج،كليأدمهنزفوعندما-

.مأتوهكذا،إليهيردهمأن،والروحالحياةربإلىودعا،الح!ثدفوقبهم

عشرالخامسالإصحاح

نيكانور.تجديف-5

منامه.بوساطةرجالهيشجعيهوذا-8

نيكانور.28-مقتل

الهجومفقرر،السامرةحولحصينمكانفيوأصحابهيهوذاأننيكانوربلغ-ا

السبت.يومفي،خطردونماعليهم

هكذاتتعرفلا:معهالذهابعلىأرغمواالذيناليهودلهقالهذاومع-2

الذي،اليومذلكإلىالشرفامنحبلاوالهمجيةالوحشيههذهبمثلوتدمرهم

.الأخرىالأيامفوقورفعه(شيءكليرىالذيبالقداسةشرفه
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يومبحفظأمرقد،السماءفيقديرواحدهناكهل:الشريرالبائسذلكفتساءل-3

السبت؟

اليومبحفظأمروهوالذي،وقدير،حيربالسماءفيهناكقالوأوعندما-4

السابع:

أوامروتنفيذ،السلاحبحملوممر،إلارضعلىالقديرأيضاوأناةهوالاخرقأل-5

.الشريرةإرإدتهتنفيذمنيتمكنلمهذاومع،الملك

كبيرنصبإقامةعلى،والزهوالعظيمالعتومنلديهبماعزمقدنيكانوروكان-6

معه.وقنذاككانواالذينوعلى،يهوداعلىانتصارهيخلد

.يساعدهسوفالرببأندوماواثقأالمكابيوكان-7

نأعليههمبل،ضدهمالرإحفينالكفارمنيخافواألاعلىأتباعهحثولهذا-8

النصريتوقعواوأن،السماءمنالماضيةالأيامفيتلفوهالذيالعونيتذكروا

القدير.منيأتيهمأنيتوجبالذيوالعون

منربحوهاالتيبالمعاركوذكرهم،الأنبياءوعنالشريعةعنبالحديثوطمأنهم-9

حماستهم.وأذكى،قبل

للكفار،الكليالزيفلهموبين،أوامرهمأعطاهم،عزائمهمأثاروبعدما-01

بأيمانهم.حنثواأنهموكيف

مابقدر(ورماحترسةمنالدفاعبوسائللش!،منهمواحدكلسلحوهكذا-11

منامعنحدثهم،ذلكإلىوبالإضافة.الطيبوالكلامالطمأنينةمنأعطاهم

لهم.بالنسبةكبيرسازوقعلهكانمما،بالفعلوإقعوكأنه،بالضديىجدير

وكان،لأعظماالكاهنكانالذي،أونيارأيت:قالكماالرفداهذهوكانت-12

بشكليتكلم،أحوالهفيولطيفأ،حديثهفيومحترما،وجيدافاضلارجلا

يصلي،يديهباسطأ،الفضائلضروبجميععلىالطفولةمنذواظبوقد،جيد

.اليهودجميعأجلمن

أقصىإلىوبهي،شائببشعررجل،ذاتهابالطريقةهذاإثرليوتراءى-13

جدأ.وساميةرائعةجلالةوله،الحدور

أجلمنكثيرايصليالذي،لإخوانه)لمحبهوهذابأنبقولهأونياوأجاب-14

.الربنبي،إرمياإنه،المقدسةالمدينةأجلومن،الشعب
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لهإعطائهولدى،ذهبمنسيفأيهوذاإلىوأعطى،اليمنىيدهمدإرمياإنثم-15

يلى:ماقال

.الأعداءتجرحسوففبه،الربعندمنهبة،المقدسالسيفهذاخذ-ال!

قادراوكان،جدأجدةكانتالتي،يهوذابكلماتتماماقلوبهمأطمأنتوهكذأ-17

بل،مخيمنصبعدمفقرروا،الشبابقلوبوتشجيع،حميتهمإئارةعلى

،الصراعبوساطةبرجولةالم!ألةيحسحواوأن،شجاعةبكلعليهمالانقضاض

خطر.فيكانوا،والهيكل،والمعبد،المدينةلأدن

لديهم:الأدنىهووأقربائهم،وإخوانهم،وأطفالهمبأزوأجهمالاهتماموكان-18

.المقدسالهيكلأجلمنكان،الرئيسيوخوفهم،الأعظمشاغلهمأنذك

.الخارجفيبالصراعتماماانشغلوابل،بأنفسهمالمدينةفيكانواالذينيهتملمكذلك-افى

وصولولدى،المحنةإليهستؤولماإلىيتطلعونالجميعكالنعندماوألان-02

مكانفيالحيواناتووضع،صفوفهبترلبجيشهموقيأم،واقترابهمالأعداء

الجاحين.علىوالفرسان،موائم

وحدة،الأسلحةصنهوفبمختلفوتفرس،الزاحفةالحشودإلىالمكابينظر-21

يصنعالذيالربإلىوابتهل،السماءنحويديهمدئم،وضراوتهاالحيوانات

ورضاهبقضائهالربلكن،السلاحمنيأنيلاالنصربأنيعلموكان،العجائب

:يشاءمنالظفريؤتي

حزقياأيامملاككأرسلتالذيأنتإنك،الربأيها:يليمأبدعائهقالولهذا-27

رجل:ألفوثمانينوخمسةألفمائةسنحريبجيشمنفقتل،اليهوديةملك

ولإخافتهم.لإرعابهم،أمامناالكريمملاككأرسل،السمواتربيا:أيضاوالان-23

،المقدسشعبلتضدقدمواالذينهؤلاءيصيبالرعبدعذراعكوبوساطة-24

انتهى.وبذلك،للتجديف

غاني.والأبالأبواق،معهكانواوالذيننيكانورتقدمثم-25

.وبالصلواتبالدعاءلأعدائهمتصدواوجصاعتهيهوذالكن-ل!2

عنيقللاماقتلمن،بقلوبهمالربإلىولدعون،بأيديهميقاتلونوهموتمكنوا-7+

التهليل.غايةفيظهورالربخلالمنكانوالأنهم،رجلألفوثلاثينخمسة

نجأنعرفواوقدامسرورلنعادوا،بهاقامواالتيالمعركةمنالانعادواوعندما-28
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بسلاحه.قتيلاسقطنيكانور

بلغتهم.القديرالربوحمدوا،وضجججاعالياعحوتاأحدثوأوعندها؟2-

وعقله،جسدهمنبكل،شعبهعنالرئيسيالمدافعدوماكالنالذي،يهوذاإنثم-03

كتفه،معنيهكانوررأسبقطعأمر،حيالهطوالبلادهلأهلبمحبتهاستمروالذي

.القدسإلىوحملهما

المذبح،أمامالكهنةوأوقف،الاجتصاعإلىشعبهأبناءودعا،هناكصاروعندما-31

.البرجفيكانواالذينوراءبعث

الهيهلضدبتجبرمدهاالتي،المجدفذللثولد،الشريرنيكانوررأسوآراهم-32

للقدير.المقدس

وبتعليم،الجوارحإلىقطعابتقديمهامر،نيكانورالكافرذلكلسانقطعوعندما-33

الهيكل.أمامجنونهثمرة

الذيمارك:قائلينالرائعالربإلىنحوالسماءشكرهإنسانكلقدموهكذا-34

مدنس.غيرمكانهأبقى

إلىواضحةبيةوشارة،دليلبمثابة،البرجفوقنيكانوررأسأيضاوعلق-ي!3

.الربعونحولالجميع

نأبل،مهيباحتفالىبدوناليومذلكيتركلاأن،عامباتفاقالجميعرسمثم-ل!3

يدعوهالذي،عشرالثانيالشهرمنعشرالثالثاليومفيالاحتفاليجري

واحد.بيوممردكاييومعلىالمتقدماليوموهو،آذاربلسانهمالسوريون

تحتبالمدينةاليومذكمنذالعبرانيونواحتفظ:نيكانورمعحدثماهذاوكان-37

أتوقف.سوفوهنا،سلطتهم

قدكانوإذ!،بهرغبتمافهذا،القصةيناسببما،العملأحسنتقدكنتفإذ!-38

استطاعتي.غايةفهذه،والتقصيرالضعفلحقني

وهيتطيبالخمرةأنوبما،مضروحدهالماءأوصرفاالخمرشربأنوكما-3فى

يقرأونالذيناذانيطربوتنميقهنهائيانظمهبعد،الكلامكذلكةبالماءممزوجة

نهاية.تكونسوفوهنا.الحكاية
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